


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾԵՐՈՎ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱՆԻ

ՀՈՒՆՎԱՐ– ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2016

ՀԱՏՈՐ X

ԵՐԵՎԱՆ • 2018



ՀՏԴ 347.9
ԳՄԴ 67.410
         Հ 247

Կազմողներ`   Աշխեն Ղարսլյան, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական, 
իրավագիտության թեկնածու

Կարեն Հակոբյան, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական

Նանե Սահակյան, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական 
փորձաքննությունների ծառայության ավագ մասնագետ

Անի Համբարձումյան, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական 
փորձաքննությունների ծառայության կրտսեր մասնագետ

                ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական գործերով
Հ 247     որոշումների ընտրանի: Հունվար– դեկտեմբեր 2016.— Եր.: «Զանգակ» 

հրատ., 2018. Հատոր X.— 784 էջ:

ՀՏԴ 347.9
ԳՄԴ 67.410

ISBN 978– 9939– 68– 618– 9

© Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարան, 2018



Partnership for Good Governance
Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման
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արտահայտում:



iv Նախաբան

ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

Ի րա վա կան պե տու թյան կա յաց ման և կա յուն զար գաց ման կարևոր գրա վա կան նե րից է 
հա մընդ հա նուր ճա նա չում ու նե ցող սկզ բունք նե րի վրա հիմն ված ի րա վա կան հա մա կար գի առ
կա յու թյու նը: Այդ պի սի հա մա կար գը ոչ միայն են թադ րում է մար դու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի հռ չա կում, այլև գոր ծուն ե րաշ խիք նե րի սահ մա նում դրանց ի րա կա նաց ման և 
պաշտ պա նու թյան հա մար: Նման հա մա կար գի ձևա վո րու մը պա հան ջում է եր կա րատև և նպա
տա կաուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լիր:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չնա յած թևա կո խել է իր զար գաց ման եր րորդ տաս նա
մյա կը, այ դու հան դերձ, ի րա վա կան բա րե փո խում ներն ար դիա կան են մինչ օ րս, ո րոն ցից ան
մասն չի կա րող մնալ դա տա կան իշ խա նու թյու նը՝ նկա տի ու նե նա լով իշ խա նու թյան այս ճյու ղի 
դե րը և գոր ծա ռույթ ներն ան ձի ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված և ար դյու նա վետ պաշտ պա նու
թյան հար ցում: Շր ջա դար ձային նշա նա կու թյուն ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի մեկ նար կը տր վել  է 
2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6– ին հա մա ժո ղովր դա կան հան րաք վե ի ար դյուն քում ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի ըն դուն մամբ, ո րի ո րոշ դրույթ ներ 2016 թվա կա նին ար դեն ի սկ 
ու ժի մեջ է ին և կի րառ վում է ին ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծա ռույ թի շր ջա նակ նե
րում: Փո փոխ ված մայր օ րեն քով ը նդ լայն վել է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի 
և ա զա տու թյուն նե րի շր ջա նա կը, ի նչն իր հեր թին պա հան ջում է ո րա կա պես նոր ար դա րա դա
տու թյան հա մա կարգ: Այդ հար ցում սահ մա նա դի րը հատ կա պես կարևո րել է ՀՀ բարձ րա գույն 
դա տա կան ա տյա նի՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) դերն ու նշա
նա կու թյու նը: Ո ւս տի պա տա հա կան չէ, որ փո փոխ ված ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ը նդ լայն վել և 
հստա կեց վել է Վճռա բեկ դա տա րա նի գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կը: Ե թե 2005 թվա կա նի փո փո
խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը կոչ ված էր ա պա հո վե լու օ րեն քի 
միա տե սակ կի րա ռու թյու նը, ա պա 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում վե րա նայե լու մի ջո ցով ա պա հո վում է օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը, ի նչ պես նաև վե րաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա
տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում նե րը: Փաս տո րեն, բա ցի օ րենք նե րից, Վճռա բեկ դա տա
րանն ա պա հո վե լու է նաև այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը՝ դրա
նով մեկ ան գամ ևս ը նդ գծե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի՝ ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման 
շր ջա նակ նե րում միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կայի ա պա հով ման հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը: 
Ի սկ մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում նե րը վե րաց նե լու գոր
ծա ռույ թը փաս տում է ե ռաս տի ճան դա տա կան հա մա կար գում դա տա կան այս ա տյա նի դերն ու 
նշա նա կու թյու նը. որ պես դա տա կան սխա լի ուղ ղում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը պետք է վե րա նայի 
այն դա տա կան ակ տե րը, ո րոն ցով թույլ է տր վել մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
այն պի սի խախ տում, ո րը խա թա րում է այդ ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան բուն է ու թյու նը և 
վտան գում է դրա ի րա կա նա ցու մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ի ր՝ ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մանն ուղղ ված գոր ծա ռույ թի 
շր ջա նակ նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է ան ձի հիմ նա կան ի րա վունք նե րի է ու թյան բա ցա
հայտ մա նը, ի րա վա կար գա վոր ման ա նո րո շու թյան կամ բա ցի պայ ման նե րում՝ ա ռա ջար կել է վի
ճե լի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան կա ռու ցա կարգ՝ այդ կերպ ա պա հո վե լով ար դա րա դա տու
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, ո րի կարևոր պայ ման նե րից է խախտ ված ի րա վուն քի ի րա պես վե
րա կանգնու մը: Եվ ե թե 2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում 
« դա տա կան նա խա դե պի» հիմ քե րը դր վե ցին մեր ի րա վա կան հա մա կարգ, ա պա 2015 թվա կա նի 
սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի պայ ման նե րում վս տա հա բար կա րող ե նք խո սել այդ 
մշա կույ թի՝ ո րո շա կի չա փով կա յա ցած լի նե լու մա սին: Այ սօր ար դեն ան վի ճե լի է, որ Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում ներն ու ղե նի շային նշա նա կու թյուն ու նեն ոչ միայն նմա նա
տիպ փաս տա կան հան գա մանք նե րով գոր ծե րի քն նու թյան ժա մա նակ, այլև շատ հա ճախ 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի և բա ցե րի լրաց ման ազ դակ են հան դի սա նում: Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն նաև վար չա կան վա
րույթ նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման հար ցում: Ա վե լին՝ մի շարք դեպ քե րում Վճռա բեկ դա տա
րանն ը նդ գծել է այդ վա րույթ նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը վե ճե րի հնա րա վո րիս ա րագ և ող ջա
միտ ժամ կետ նե րում լուծ ման հար ցում: Հատ կան շա կան է Վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան 



Նախաբան v

դիր քո րո շում նե րի դե րի բարձ րա ցումն ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տետ ներ ու նե ցող բու հե րի 
ուսում նա կան գոր ծըն թա ցում, ե րբ տար բեր ա ռար կա յա կան դա սըն թաց նե րի ծրագ րե րի պար
տա դիր բաղ կա ցու ցիչ մասն են կազ մում Վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րը: 

« Դա տա կան նա խա դե պի» մշա կույ թի կա յաց ման հար ցում ի րենց կարևո րու թյունն ու նեն 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի ը նտ րա նի նե րը, ո րոնք հրա տա
րակ վում են յու րա քան չյուր տա րի՝ ա պա հո վե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րի հա սա նե լի ու
թյու նը հա սա րա կու թյան լայն զանգված նե րին: Ու րա խու թյամբ պետք է փաս տել, որ այ սօր ար դեն 
ըն թեր ցո ղի դա տին է հանձն վում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա
տի ո րո շում նե րի թվով 10– րդ ը նտ րա նին: Պատ մա կան ակ նարկ կա տա րե լով ոչ վաղ ան ցյա լին՝ 
պետք է փաս տել, որ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի ո րո շում
նե րի 1– ին ը նտ րա նին լույս է տե սել 2007 թվա կա նին՝ նե րա ռե լով 2006 թվա կա նի ո րո շում նե րը և 
դրանց հա մա ռո տագ րում նե րը: Հե տա գա ժա մա նա կա հատ վա ծում ը նտ րա նի նե րը հա ջոր դել են մի
մյանց՝ ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա հունչ են թարկ վե լով ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի: Սույն 
ը նտ րա նու ձևա չափն այ սօր նե րա ռում է նա խա բան, բո վան դա կու թյուն, գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
և մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րո շում նե րի հա մա ռո
տագ րում նե րը՝ ը ստ ի րա վա կան ի նս տի տուտ նե րի, այդ ո րո շում նե րի ամ բող ջա կան տեքս տե րը, և 
լա զե րային սկա վա ռակ, ո րում ամ րագր ված է գր քի է լեկտ րո նային տար բե րա կը:

 
Եվ այս պես, ի՞նչ նա խա դե պային դիր քո րո շում նե րով նշա նա վոր վեց 2016 թվա կա նը:
 Քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դար ձյալ ար դիա կան է ին ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան, գոր

ծարք նե րի ան վա վե րու թյան, աշ խա տան քային և ըն տա նե կան ի րա վուն քի, սնան կու թյան, ա պա
ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան, նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և այլ ի նս տի տուտ նե րի 
մի շարք խնդ րա հա րույց հար ցեր: Այս պես՝ գոր ծե րից մե կով կա յաց ված ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն հար ցի վե րա բե րյալ, թե 
ա րդյոք կա րող է ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող ան շարժ գույ քից բա ժի նը բնե ղե նով 
ա ռանձ նաց վել այն պա րա գա յում, ե րբ ան շարժ գույ քի մի մա սը պետք է թողնվի ը նդ հա նուր օգ
տա գործ ման: Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նից բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց
նե լու պա հանջ ներ քն նե լիս դա տա րան ներն ա ռա ջին հեր թին պետք է հաշ վի առ նեն, թե ա րդյոք 
ա ռա ջարկ վող տար բե րա կով (տար բե րակ նե րով) բաժ նե մա սի ա ռանձ նաց ման դեպ քում հնա րա
վոր է ա պա հո վել ա ռան ձին ձևա վոր վող բաժ նե մա սե րի ի նք նու րույն օգ տա գոր ծու մը: Ը նդ ո րում, 
ա ռանձ նաց վող բաժ նե մա սե րը կամ դրան ցից որևէ մե կը սեր վի տու տով ծան րա բեռ նե լը կամ ը նդ
հա նուր օգ տա գործ ման թող նե լը չի կա րող հա մար վել ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան բա ժինն 
ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջը բա ցա ռող հան գա մանք, քա նի որ բա ժան վող օբյեկտ նե րի այդ պի սի 
փոխ կապ վա ծու թյու նը, որ պես այդ պի սին, չի սահ մա նա փա կում դրանց ի նք նու րույն օգ տա գործ
ման հնա րա վո րու թյու նը: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 197– րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ օ րենս դիրն ը նդ հա նուր սե
փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քի բա ժա նու մը կամ դրա նից բաժ նի ա ռանձ նա ցու մը բա ցա ռա
պես չի պայ մա նա վո րել բա ժին նե րի` ի դե ա լա պես ա ռանձ նաց ման տեխ նի կա կան հնա րա վո րու
թյամբ: Հետևա բար՝ այն դեպ քում, ե րբ հա մա պա տաս խան փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ 
ա ռա ջարկ վում է վի ճե լի գույ քի (տ վյալ դեպ քում՝ հո ղա մա սի) ո րոշ մա սե րի բնե ղե նով ա ռանձ նա
ցում, ի սկ մյուս մա սը թողնվում է ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման, ա պա դա չի կա րող բա ցա ռել դա
տա րան նե րի կող մից նման հայ ցա պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը, քա նի որ, ը ստ է ու թյան, այն դի
տարկ վում է որ պես բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու հնա րա վոր տար բե րակ:

 Հատ կան շա կան է մեկ այլ գոր ծով կա յաց ված այն ո րո շու մը, ո րում Վճռա բեկ դա տա րանն 
ան դրա դար ձել է « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես
ված՝ պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ բազ
մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի հայ ցա պա հան ջի հիմ նա վոր վա ծու թյանն այն դեպ
քում, ե րբ վեր ջի նիս կող մից չեն ներ կա յաց վել ի նչ պես այդ վճար նե րի ա ռա ջաց ման հիմ քե րի, 
այն պես էլ հա մա պա տաս խան պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման վե րա բե րյալ բա վա րար ա պա
ցույց ներ: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի նու թյան սե
փա կա նա տերն օ րեն քի ու ժով պար տա վոր է իր սե փա կա նու թյան բաժ նին հա մա չա փո րեն մաս
նակ ցե լու պար տա դիր նոր մե րի պա հանջ նե րի կա տար մանն ուղղ ված ծախ սե րին: Սե փա կա նա
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տի րոջ հա մար, սա կայն, վե րոգ րյալ պար տա կա նու թյու նը կա րող է ա ռա ջա նալ միայն օ րենսդ
րու թյամբ ամ րագր ված ո րո շա կի պար տա դիր պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում: Մաս նա վո րա պես՝ դրանք են վճա րային պար տա վո րու թյան ա ռա ջաց ման ո րո
շա կի օբյեկ տիվ հիմ քը և օ րենսդ րու թյան կող մից սահ ման ված հա տուկ ըն թա ցա կար գի պահ
պա նու մը: Այլ կերպ ա սած` պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չափն ա ռա
ջա նում է ոչ թե վե րա ցա կա նո րեն, այլ ո րո շա կի օբյեկ տիվ նա խադ րյալ նե րից, մաս նա վո րա պես` 
ար դեն ի սկ սե փա կա նա տե րե րի քն նարկ մա նը և հաս տատ մա նը ներ կա յաց ված ու կան խո րոշ
ված աշ խա տանք նե րի նա խա հաշ վից ել նե լով, ո րից հե տո միայն այդ աշ խա տանք նե րի ար ժե քը 
բաշխ վում է սե փա կա նա տե րե րի միջև: Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նա տե րե րի մոտ քն նարկ վող վճա
րային պար տա կա նու թյու նը կա րող է ա ռա ջա նալ միայն պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն 
ուղղ ված ան հրա ժեշտ աշ խա տանք նե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու դեպ քում: Ը նդ ո րում, 
նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նի ոչ միայն դա տա կան պրակ
տի կայի հա մար, այլև կան խո րո շում է բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի կա ռա վար ման մար մին նե րի 
հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյու նը: 

Ու շադ րու թյան ար ժա նի է այն ո րո շու մը, ո րի շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը բա
ցա հայ տել է գրա վի ի րա վուն քի՝ որ պես ի րային ի րա վուն քի բնույ թը: Մաս նա վո րա պես, Վճռա
բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ գրա վի ի րա վուն քը պետք է դի տար կել որ պես « գույք»՝ 
« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա
կան կոն վեն ցիայի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի ի մաս տով, քա նի որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ գրա վի ի րա վուն քը հան դի
սա նում է գրա վա ռուի սահ մա նա փակ ի րային ի րա վուն քը, գրա վա ռուն ու նի հիմ նա կան պար տա
վո րու թյան չկա տար ման դեպ քում նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քով գրա վադր ված գույ քի ար ժե
քից իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու «օ րի նա կան սպա սե լիք»: Հետևա բար, սե փա կա
նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան թե՛ սահ մա նադ րաի րա վա կան, թե՛ կոն վեն ցի ոն ըն թա ցա
կար գե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև գրա վի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նկատ մամբ: 
Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցադր մա նը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գրա վա ռուն ի րա վունք ու նի դի մե լու դա տա րան գրա վի ա ռար
կա հան դի սա ցող և ար գե լան քի տակ գտն վող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ պա
հան ջով, և հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման, ե թե այդ գույքն ար գե լան քի վերց նե լը կամ ար գե
լան քի տակ պա հե լը չի հա մա պա տաս խա նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման 
նկատ մամբ մի ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րին և չա փա նիշ նե րին: 

Ո րո շում նե րից մե կում Վճռա բեկ դա տա րա նը բա ցա հայ տել է կեղծ գոր ծար քի ի րա վա կան 
բնույ թը: Վճռա բեկ դա տա րա նը կեղծ գոր ծար քը ո րա կել է որ պես կամ քի ա րա տով գոր ծարք, 
քա նի որ այն չի պա րու նա կում գոր ծար քի կող մե րի նպա տա կադր ված կա մային ակ տը՝ ներ քին 
կամ քը, ուղղ ված ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծագ մա նը, փո փոխ մա նը կամ դա
դար մա նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծար քը կեղծ ո րա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի գոր ծար քի բո լոր կող մե րի կամքն ուղղ ված լի նի ա ռերևույթ հա րա բե րու թյան ծագ ման 
տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լուն, հա կա ռակ դեպ քում, ե թե գոր ծար քի կող մե րից միայն մեկն է նման 
նպա տակ հե տապնդում, ա պա առ կա կլի նի կամ քի ա րա տով այլ գոր ծարք: Միա ժա մա նակ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը գնա հա տե լիս դա տա րան նե րը 
պետք է գնա հատ ման ար ժա նաց նեն գոր ծար քի կող մե րի մո տա կա և հե ռա հար նպա տակ նե րը՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ գոր ծար քի կնք ման մո տա կա նպա տա կը գոր ծար քի տպա վո րու թյուն ստեղ
ծելն է, ի սկ հե ռա հար նպա տա կը՝ կող մե րի կամ նրան ցից մե կի հա մար որևէ ա ռա վե լու թյուն 
ստա նա լը կամ որևէ սահ մա նա փա կում շր ջան ցե լը: 

Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն ի րա վա կան հար ցին, թե 
ա րդյոք հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի կող մից կնք ված նվի րատ վու թյան գոր ծար քը 
մյուս մաս նակ ցի պա հան ջով կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել այն դեպ քում, ե րբ գոր ծում առ կա չէ 
որևէ գրա վոր ա պա ցույց այն մա սին, որ մյուս մաս նա կի ցը տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը գոր
ծար քը կն քե լիս: Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո 
գտն վող գույ քի նվի րատ վու թյան դեպ քում մյուս մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է դրսևոր
վել ցան կա ցած ձևով` պայ մա նով, որ այդ հա մա ձայ նու թյու նը լի նի հստակ ար տա հայտ ված: 
Բա ցի այդ, նկա տի ու նե նա լով, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյու նը 
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գոր ծարք չէ, այլ ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է գոր ծար քի կնք ման հա մար` Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող գույ քի նվի րատ վու թյան դեպ քում 
մյուս մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյան ձևի նկատ մամբ են թա կա չեն կի րառ ման գոր ծար քի ձևի 
վե րա բե րյալ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը, այլ կերպ ա սած` նման հա մա ձայ նու թյան ար
տա հայտ ման հա մար պար տա դիր չէ նո տա րա կան ձևի պահ պան ման պա հան ջը։ 

Հայ ցային վա ղե մու թյան ի նս տի տու տին վե րա բե րող ո րոշ հար ցեր ար դիա կան է ին նաև 
2016 թվա կա նին: Այս պես, գոր ծե րից մե կով Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վի րա վո
րան քի կամ զրպար տու թյան դեպ քում ան ձի կող մից իր պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ 
գոր ծա րար համ բա վը պաշտ պա նե լու հա մար դա տա րան դի մե լու ժամ կետ նե րի հա րա բե րակ ցու
թյա նը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հետ, ի նչ պես նաև դիր քո րո շում է ար տա հայ տել ի րա
վա բա նա կան ան ձի կող մից հայ ցային վա ղե մու թյան բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու 
միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ: Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, 
որ վե րոն շյալ ժամ կետ ներն այն պի սի ժամ կետ ներ են, ո րոնց ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է 
հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով ա կն կա լել խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն: Հետևա
բար այդ ժամ կետ ներն ի րենց բնույ թով հա մա պա տաս խա նում են հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տին, և դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի` հայ ցային 
վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ կա նո նա կար գում նե րը: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա
տի ու նե նա լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցում հայ ցային վա ղե մու
թյան ի նս տի տու տի նշա նա կու թյու նը, մաս նա վո րա պես այն, որ նշ ված ի նս տի տու տը ո րո շա կի ո
րեն սահ մա նա փա կում է շա հագր գիռ ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, գտել է, 
որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նա այն ուղ ղու թյամբ, որ ի րա վա բա նա կան ան ձը 
ևս հնա րա վո րու թյու ն ունենա օ գտ վել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը վե րա կանգնե լու հնա
րա վո րու թյու նից` հաշ վի առ նե լով, որ այն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման 
դրսևո րում նե րից մեկն է: Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ նշ ված կա ռու ցա կարգն 
ի րա վա բա նա կան ան ձի նկատ մամբ կի րա ռե լի է միայն այն բա ցա ռիկ հան գա մանք նե րի առ կա
յու թյան դեպ քում, ո րոնց պատ ճա ռով ի րա վա բա նա կան ան ձը զրկ վել է դա տա րան դի մե լու հնա
րա վո րու թյու նից: Ը նդ ո րում, Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է այն, որ օ րենսդ րի կող մից 
նման հան գա մանք նե րի սպա ռիչ ցանկ չի նա խա տես վել: Ո ւս տի յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա
րան նե րի կող մից գնա հատ ման է ար ժա նի տվյալ հան գա ման քի` ի րա վա բա նա կան ան ձի հա
մար դա տա րան դի մե լուն խո չըն դոտ հան դի սա նա լու աս տի ճա նը:

 Հի շա տակ ման ար ժա նի է նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան 
դիր քո րո շում է հայտ նել այն հար ցի վե րա բե րյալ, թե ա րդյոք վար չա կան դա տա վա րու թյան կար
գով գոր ծի քն նու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես պատ
ճառ ված վնաս, և ա րդյոք այդ ծախ սե րը որ պես վնաս են թա կա են հա տուց ման մեկ այլ հայ ցով 
հա րուց ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ դա տա կան ծախ սե րի բռ նա գանձ ման հիմ քը նույ նա կան չէ վնա սի պատ ճառ ման հետևան քով 
ա ռա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր հիմ քե րի հետ, քա նի որ դա տա կան ծախ սե րի 
կազ մի և բաշխ ման հետ կապ ված ի րա վա կար գա վո րում նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ 
դա տա կան ծախ սերն այն ծախ սերն են, ո րոնք կող մը կա տա րում է դա տա կան կար գով իր ի րա
վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար, ի սկ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման ը նդ հա նուր սկզ բունքն 
այն է, որ ան ձը, ում օգ տին կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը, պետք է 
դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցում ստա նա մյուս կող մի հաշ վին: Մինչ դեռ վնա սի հա տուց ման 
հա մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վնաս նե րի, վնաս նե րի 
ու ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պի և պար տա պա նի մեղ քի 
միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Պա տաս խա նո ղի կրած դա տա կան ծախ սե րը հայց վո րի կող
մից նրան պատ ճառ ված վնաս չեն կա րող դի տարկ վել, քա նի որ հայց վո րը, իր են թադ րյալ ի րա
վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով դի մե լով դա տա րան, չի դրսևո րել հա կաի րա վա կան, ոչ 
օ րի նա չափ վար քա գիծ: Այս եր կու ի նս տի տուտ նե րի տար բե րու թյու նը դրսևոր վում է նաև վրա 
հաս նող հետևանք նե րի ա ռու մով՝ դա տա կան ծախ սե րը հա տուց վում են խե լամ տու թյան սահ
ման նե րում, այ սինքն` դրանց ի րա կան ծա վա լը կա րող է ա վե լի մեծ լի նել, քան փաս տա ցի հա
տուց ման չա փը, սա կայն վնա սի ի նս տի տու տի ա ռն չու թյամբ այս սկզ բուն քը կի րա ռե լի չէ, քա նի 
որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` վնաս
նե րը են թա կա են հա տուց ման ամ բողջ ծա վա լով:
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Վ նա սի ի նս տի տու տի շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է 
ար տա հայ տել նաև այն հար ցի վե րա բե րյալ, թե ա րդյոք միայն նյու թա կան փոխ հա տու ցու մը բա
վա րար է վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան դեպ քում ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա
նը կամ գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հա մար այն դեպ քում, ե րբ 
հայց վո րը ներ կա յաց րել է ի նչ պես ոչ նյու թա կան, այն պես էլ նյու թա կան հա տուց ման պա հանջ: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ հաշ վի առ նե լով այն, որ ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու
թյունն ու գոր ծա րար համ բա վը ոչ նյու թա կան բա րիք ներ են, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 
1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ և 8– րդ կե տե րով օ րենս դի րը դրանց հասց ված վնա սը հա տու ցե լու 
ա ռաջ նա հերթ ձևեր է սահ մա նել ոչ նյու թա կան մի ջոց նե րը՝ նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան հա
տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու ը նտ րու թյան հար ցը վե րա պա հե լով վի րա վո րան քի կամ 
զրպար տու թյան են թարկ ված ան ձին: Ը նդ ո րում, ան ձը կա րող է պա հան ջել օ րեն քով սահ ման
ված հա տուց ման ձևե րից մե կը կամ մի քա նի սը: Դա նշա նա կում է, որ ե թե ան ձը վի րա վո րան քի 
կամ զրպար տու թյան հա մար պա հան ջել է միայն փոխ հա տուց ման ոչ նյու թա կան մի ջոց, դա
տա րա նը պար տա վոր է բա վա րար վել միայն ոչ նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի ջոց կի րա ռե լով, 
ի սկ ե թե ան ձը պա հան ջել է հա տուց ման և՛ ոչ նյու թա կան, և՛ նյու թա կան մի ջոց ներ կի րա ռել, 
ա պա ա ռա ջին հեր թին կի րառ ման է են թա կա հա տուց ման ոչ նյու թա կան մի ջո ցը և միայն դրա 
ան բա վա րա րու թյան դեպ քում դա տա րա նը կա րող է կի րա ռել նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի
ջո ցը: Դա տա րանն ի րա վա սու չէ հա տուց ման ոչ նյու թա կան և նյու թա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու 
պա հանջ ներ ներ կա յաց ված լի նե լու պա րա գա յում կի րա ռել միայն նյու թա կան մի ջո ցը, քա նի որ 
դա կեն թադ րի նյու թա կան հա տուց ման մի ջոց ներ տրա մադ րե լով ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի դեմ 
ա նար գել ո տնձ գե լու հնա րա վո րու թյուն, ին չը կհա կա սի մար դու ար ժա նա պատ վու թյան՝ բարձ
րա գույն ար ժեք լի նե լու գա ղա փա րին: 

Ու շագ րավ է նաև Վճռա բեկ դա տա րա նի այն ո րո շու մը, ո րում ան դրա դարձ է կա տար վել 
այն հար ցին, թե ա րդյոք գոր ծուղ ման մեկ նած աշ խա տո ղին հա տուց վող գոր ծուղ ման հետ կապ
ված ծախ սե րը, այդ թվում՝ օ րա պա հի կը, հան դի սա նում են աշ խա տա վարձ կամ դրան հա վա սա
րեց ված վճա րում: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ 
թվում՝ օ րա պա հի կը, հան դի սա նում են փոխ հա տուց ման վճար ներ, ո րոնք տր վում է աշ խա տո
ղին աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը ժա մա նա կա վո րա պես իր հիմ նա կան աշ խա տա
վայ րից դուրս՝ այլ վայ րում կա տա րե լու կա պակ ցու թյամբ կա տար ված կամ կա տար վե լիք ո րո շա
կի ծախ սե րը հա տու ցե լու (այլ ոչ թե աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րե լու) նպա տա կով: Հետևա
բար գոր ծուղ ման ծախ սե րը, ի տար բե րու թյուն, օ րի նակ, հա վել ման, չեն կա րող նե րառ վել աշ
խա տան քի վար ձատ րու թյան տար րե րի մեջ մտ նող փոխ հա տուց ման վճար նե րի մեջ՝ հաշ վի 
առ նե լով աշ խա տա վար ձի (կամ դրան հա վա սա րեց ված վճար նե րի)՝ կա տար ված աշ խա տան քի 
դի մաց վար ձատ րու թյան բնույթ ու նե նա լը, ի սկ գոր ծուղ ման ծախ սե րի՝ կա տար ված ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման բնույթ ու նե նա լը: Ո ւս տի Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծուղ
ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օ րա պա հի կը, չեն հան դի սա նում աշ խա տա վարձ կամ դրան հա վա
սա րեց ված վճար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է պար տա պա նին հար կադ րա բար 
սնանկ ճա նա չե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին այն դեպ քում, ե րբ վճա րային պար տա վո րու թյան 
ան վի ճե լի ու թյու նը հիմ նա վոր վում է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով կամ բխում է օ րեն քով սահ
ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո
րու թյու նից: Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ ար ձա նագ րել է, որ ել նե լով ան ձին սնանկ ճա նա չե լու 
տար բեր հիմ քե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ օ րենս դիրն ան ձին սնանկ ճա նա չե լու յու րա քան
չյուր հիմ քի հա մար սահ մա նել է տար բեր կար գա վո րում ներ: Ը ստ այդմ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում ըն կած պա հան ջը բխում է 
օ րեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի 
պար տա վո րու թյու նից, և պար տա պա նը չի ա պա ցու ցում տվյալ պա հան ջի դեմ ա ռար կե լու բա վա
րար հիմ քեր ու նե նա լու հան գա ման քը (նե րա ռյալ` պա հան ջի հաշ վան ցը), ա պա հա մա պա տաս
խան ի րա վա սու պե տա կան մար մի նը պար տա վոր է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու դի մում 
ներ կա յաց նել, ե թե հար կե րի, տուր քե րի, մաք սա տուր քե րի, այլ պար տա դիր վճա րում նե րի կամ 
վար չա րա րու թյու նից ծա գած տու գան քնե րի գծով վճա րումն ու շաց վում է: Ը նդ ո րում, պար տա պա
նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մումն ի րա վա սու պե տա կան մար մի նը պետք է ներ կա յաց նի 
պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հին հա ջոր դող 6 ա մս վա ըն թաց քում: Միա ժա մա նակ 
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օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հին հա ջոր դող 6 ա մս վա ըն
թաց քում հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի կող մից սնան կու թյան դի մում չներ կա յաց
վե լու դեպ քում ան ձին սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը ներ կա յաց նում են դա տա խա զու թյան մար մին նե
րը` նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ ը ստ է ու թյան օ րենս դի րը, պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մար 
սահ մա նե լով սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա նա փա կում, միա ժա մա
նակ նա խա տե սել է նաև դրա խախտ ման հետևանք նե րը` մի դեպ քում` սնան կու թյան դի մում ներ
կա յաց նե լու ի րա վուն քը վե րա պա հե լով այլ պե տա կան մարմ նին` դա տա խա զու թյա նը, մյուս դեպ
քում` սահ մա նե լով հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձանց գույ քային պա տաս խա նատ վու
թյուն ժամ կե տի խախտ ման հետևան քով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը և հա մայն քին պատ
ճառ ված վնա սի հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև այն ի րա վի ճա կին, ե րբ սնան կու թյան դի մու մի 
հիմ քում ըն կած է դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված վճա րային պար
տա վո րու թյու նը, ի սկ պար տա պա նը ող ջա միտ ժամ կե տում չի կա տա րում այդ վճ ռից բխող իր 
պար տա վո րու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ դեպ քում պար տա տերն ի րա վա
սու է իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու եր կու ե ղա նա կով, այն է՝ կա՛մ 
սնան կու թյան դի մու մով դի մել դա տա րան, կա՛մ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած վճի ռը ներ կա յաց նել հար կա դիր կա տար ման: Բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ սնան
կու թյան հիմ քում դր ված է դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով հաս տատ ված վճա
րային պար տա վո րու թյու նը, ա պա պար տա տե րը սնան կու թյան դի մու մը դա տա րան պետք է 
ներ կա յաց նի վճա րային պար տա վո րու թյուն սահ մա նող օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան 
ա կտն օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի սահ ման նե րում: 
Վճռա բեկ դա տա րա նի նման հետևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ վճա
րային պար տա վո րու թյուն uահ մա նող օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ա կտն օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում կա տար ման չներ կա յաց նե լու դեպ քում տվյալ վճ ռից բխող ի րա վուն
քներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը են թա կա չեն ի րա կա նաց ման: 

2016 թվա կա նի ըն թաց քում Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան մի շարք ի նս տի տուտ նե րին: Այս պես՝ գոր ծե րից մե կով կա յաց ված ո րոշ ման շր
ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն հար ցի վե րա
բե րյալ, թե ա րդյոք դա տա րա նը պար տա վոր է որ պես ա պա ցույց հե տա զո տել օ տար լեզ վով կազմ
ված գրա վոր փաս տաթղ թե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ տար լեզ վով կազմ ված փաս
տաթղ թե րի ներ կա յաց ման դեպ քում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյուն ու նե ցող դա տա վա րու
թյան մաս նա կից նե րի կող մից պետք է ներ կա յաց վի նաև այդ փաս տաթղ թի պատ շաճ կեր պով 
հաս տատ ված հայե րեն թարգ մա նու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծող 
ի րա վա կար գա վո րում նե րի պայ ման նե րում գրա վոր ա պա ցույ ցը հա մար վում է պատ շա ճո րեն 
թարգ ման ված, ե թե թարգ մա նու թյան իս կու թյու նը վա վե րաց ված է նո տա րա կան կար գով  (« Նո
տա րիա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 7– րդ կետ և 68– րդ հոդ ված): Օ տա
րա լե զու գրա վոր ա պա ցույ ցի հետ մեկ տեղ դրանց պատ շա ճո րեն հաս տատ ված (թարգ մա նու թյան 
իս կու թյու նը նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված) հայե րեն թարգ մա նու թյուն նե րը չներ կա յաց վե
լու դեպ քում դա տա րա նը պետք է օ տար լեզ վով կազմ ված փաս տաթղ թե րը հա նի հե տա զոտ ման 
են թա կա ա պա ցույց նե րի շար քից: Այլ կերպ ա սած՝ դա տա րա նը պար տա վոր է օ տար լեզ վով 
կազմ ված գրա վոր ա պա ցույ ցը ճա նա չել ան թույ լատ րե լի և հա նել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի 
կազ մից, ե թե այդ ա պա ցույ ցը ներ կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը չի ներ կա յաց րել նաև 
դրա՝ պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թարգ մա նու թյու նը:

 Նույն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում ան դրա դառ նա լով հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գոր
ծե րով գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի ան ցկաց ման հար ցին՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րի դեպ քում գոր ծը դա տաքն
նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լին վե րա բե րող կա նոն նե րը գոր ծում են սահ մա նա փակ ծա
վա լով՝ պայ մա նա վոր ված վա րույ թի այս տե սա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Հա տուկ վա
րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րի շր ջա նակ նե րում գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե
լու փու լի ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ օբյեկ տի վո րեն չեն կա րող ի րա կա նաց վել (օ րի նակ՝ հայ ցի 
ա պա հով ման, հա կընդ դեմ ա պա հով ման կի րա ռու մը) կամ էլ ի րա կա նաց վում են վա րույ թի այս 
տե սա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ (օ րի նակ՝ հայ ցի հիմ քի և ա ռար կայի պար



x Նախաբան

զու մը դրսևո րում է դի մու մի հիմ քը և ա ռար կան ճշգր տե լով): Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա
րա նը փաս տել է հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով ևս նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Հի շա տակ ման ար ժա նի է այն ո րո շու մը, ո րում Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո
րո շում է հայտ նել դա տաքն նու թյան փու լում հայ ցի հիմ քը կամ ա ռար կան փո փո խե լու հնա րա վո
րու թյան հար ցի վե րա բե րյալ այն դեպ քում, ե րբ գոր ծի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծը 
դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու կա նոն նե րով: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ օ րենս դի րը, հայց վո րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով փո խե լու հայ ցի հիմ քը կամ ա ռար կան, 
գոր ծը լիար ժեք կեր պով դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու, ար դյուն քում նաև՝ գոր ծի ժա
մա նա կին և ճիշտ լու ծումն ա պա հո վե լու նկա տա ռու մով սահ մա նա փա կել է դա տա վա րա կան 
նշված ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ
րաս տե լու փու լի շր ջա նակ նե րով: Այլ կերպ ա սած՝ հայց վո րը հայ ցի հիմ քը կամ ա ռար կան կա
րող է փո փո խել միայն գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում: 

Ու շագ րավ է նաև այն ո րո շու մը, ո րի շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար
ձել է այն հար ցին, թե ա րդյոք պար բե րա կան վճա րում նե րի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա
կան ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց
նե լու բաց թողնված ժամ կե տը են թա կա է վե րա կանգն ման միայն ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ
ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու դեպ քում, ե թե չի լրա ցել այդ դա տա կան ակ տով պար բե րա կան վճա
րում նե րի հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո մեկ տար վա ժամ կե տը: 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հա ճախ հան դի պում են 
դեպ քեր, ե րբ հար կա դիր կա տար ման են թա կա վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տա րու մը 
պետք է տե ղի ու նե նա դա տա կան ակ տի ուժի մեջ մտ նե լու օր վա նից մեկ տա րի հե տո, կամ պար
տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տա րումն ա ռանց կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
հա րուց ման ը նդ հատ վում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման
ված մեկ տար վա ժամ կե տից հե տո։ Գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում նման դա տա կան 
ակ տի հի ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թը ևս պետք է կա տար ման ներ կա յաց վի այդ դա
տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: Վճռա բեկ դա տա
րա նը նշել է, որ նման ի րա վա կար գա վո րու մը չի բխում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տար ման 
պա հան ջա տի րոջ ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի 
ա պա հով ման պե տու թյան պար տա կա նու թյան է ու թյու նից, միա ժա մա նակ բա ցա ռե լով պար տա
պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման որևէ հնա րա վո րու թյունն ա ռանց վար չա
կան հար կադ րան քի։ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, ե րբ դա տա կան ակ տի հի
ման վրա տր ված կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան 
թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու՝ օ րեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժամ կե
տը, ա պա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա
կանգնե լու մա սին դի մու մի առ կա յու թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա
նը պար տա վոր է հաշ վի առ նել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման չներ կա յաց նե լու հիմ քում ըն
կած բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը և վե րա կանգնել բաց թո ղած ժամ կե տը, ե թե դա պայ
մա նա վոր ված է ե ղել դա տա կան ակ տով ո րոշ ված պար տա վո րու թյու նը դա տա կան ակ տի ու ժի մեջ 
մտ նե լու օր վա նից հե տո մեկ տա րին գե րա զան ցող ժամ կե տով, կամ պար տա պա նի կող մից դա
տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման ը նդ հատ մամբ, ե րբ պար տա տի րոջ կար ծի քով սպառ վել է 
դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը։

2016 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 կու թյամբ: Այս պես, ո րո շում նե րից մե կում Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն 
հար ցին, թե ա րդյոք Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով նա խա
տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ 
վե րաց նող ա կտն ու նի հե տա դարձ ուժ այն պայ ման նե րում, ե րբ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ
մաց նող կամ վե րաց նող օ րեն քը չի նա խա տե սում այդ ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լու վե
րա բե րյալ որևէ դրույթ, ի սկ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քով 
սահ ման ված է, որ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ
մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը բո լոր դեպ քե րում ու նեն հե տա դարձ ուժ: Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քում փո
փո խու թյուն կամ լրա ցում նա խա տե սող բո լոր այն ակ տե րը, ո րոնք մեղ մաց նում կամ վե րաց նում 
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են վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը, ու նեն 
հե տա դարձ ուժ՝ ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող կոնկ րետ օ րեն
քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
հան գա ման քից, քա նի որ այդ ակ տե րում դրանց հե տա դարձ ուժ տա լու մա սին դրույթ նե րա ռե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 8– րդ հոդ
վա ծի 2– րդ մա սում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վոր ման պա րա գա յում բա ցա կա յում է: Ը նդ 
ո րում, պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող օ րեն քում դրան հե տա դարձ ու ժով 
գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ դրույ թի բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող դի տարկ վել որ պես այդ ակ տի՝ 
հե տա դարձ ու ժի գոր ծո ղու թյան ար գելք, քա նի որ դա կհա կա սի ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան և 
օ րենսդ րու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ ա կն կա լիք նե րի պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյան 
սկզբունք նե րին:

Ու շագ րավ է նաև այն ո րո շու մը, ո րի շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան 
դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն հար ցի վե րա բե րյալ, թե ա րդյոք ճա նա պար հային ե րթևե կու
թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն 
ուղղ ված վար չա կան ակ տը պետք է նշում պա րու նա կի ճա նա պար հային ե րթևե կու թյան այն կոնկ
րետ կա նո նի մա սին, ո րի խախտ ման հա մար ան ձը են թարկ վում է վար չա կան պա տաս խա նատ
վու թյան: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ Վար չա կան ի րա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան զան ցա կազ մը հղում է կա տա րում ճա
նա պար հային ե րթևե կու թյան այս կամ այն կա նո նին՝ ա ռանց ման րա մաս նե լու այդ կա նո նի բո
վան դա կու թյու նը, ա պա տվյալ զան ցա կազ մի հի ման վրա ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար չա կան ակ տը պետք է նշում պա րու նա կի ճա նա պար հային 
ե րթևե կու թյան այն կոնկ րետ կա նո նի մա սին, ո րի խախտ ման հա մար ան ձը են թա կա է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան: Նման դա տո ղու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել 
Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենսգր քի 281– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
այն ի րա վա կան կար գա վո րու մը, ո րի հա մա ձայն՝ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը 
պետք է պա րու նա կի գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում հաս տատ ված հան գա մանք նե րի շա րադ րան
քը: Այլ կերպ ա սած՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ճա նա պար հային ե րթևե կու թյան կա նոն նե
րի խախտ ման հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար
չա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում հաս տատ ման են թա կա հան գա մանք նե րից մե կը վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան են թա կա ան ձի կող մից խախտ ված ճա նա պար հային ե րթևե կու թյան կոնկ
րետ կա նոնն է, ո րը պետք է ան պայ մա նո րեն նե րառ վի վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին 
ո րոշ ման բո վան դա կու թյան մեջ, ե թե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմք հան դի սա ցող 
հա մա պա տաս խան զան ցա կազ մը չի պա րու նա կում ճա նա պար հային ե րթևե կու թյան տվյալ կա նո
նի նկա րագ րու թյու նը: 

Ո րո շում նե րից մե կում էլ ան դրա դառ նա լով վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա
տուց ման պայ ման նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վար չա կան մարմ նի գոր ծո
ղու թյան ոչ ի րա վա չա փու թյու նը հաս տատ ված լի նե լու հան գա մանքն ի նք նին բա վա րար չէ պատ
ճառ ված նյու թա կան վնա սի հա տուց ման հա մար: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րել է, որ ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան ար դյուն քում պե տու թյան պա տաս խա նատ
վու թյան պայ ման ներն են վնա սի առ կա յու թյու նը և դրա վրա հաս նե լը (պատ ճառ վե լը) ոչ ի րա
վա չափ վար չա րա րու թյան հետևան քով: Այ սինքն` վար չա կան մար մին նե րի պար տա կա նու թյուն
նե րի խախտ ման և վնա սի պատ ճառ ման միջև պետք է առ կա լի նի ի րա վա կան նշա նա կու թյուն 
ու նե ցող պատ ճա ռա հետևան քային կա պը: Այլ կերպ ա սած` վար չա րա րու թյու նը ոչ ի րա վա չափ 
ճա նա չե լը դեռևս չի նշա նա կում, որ ան ձը վնա սը կրել է հենց վար չա րա րու թյան հետևան քով. 
ան հրա ժեշտ է, որ վար չա րա րու թյան և պատ ճառ ված վնա սի միջև առ կա լի նի ան մի ջա կան 
պատ ճա ռա հետևան քային կապ:

 Հի շա տակ ման ար ժա նի է այն ո րո շու մը, ո րի շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան
դրա դար ձել և ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել այն հար ցի վե րա բե րյալ, թե ա րդյոք պա հան
ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձ նե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ
քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վե լուց հե տո կա տա րո ղա կան թեր թը կր կին կա տար ման 
ներ կա յաց վե լուց հե տո օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րի պահ պան ման դեպ քում կա տա րո
ղա կան վա րույ թը վերսկս վում է, թե՞ հա րուց վում է նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ: Վճռա բեկ դա
տա րա նը նշել է, որ ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու և 
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կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձ նե լու դեպ քում կա տա
րո ղա կան թեր թը կա րող է ներ կա յաց վել նոր կա տար ման. այդ դեպ քում ա վարտ ված կա տա րո
ղա կան վա րույ թը չի կա րող կր կին վերսկս վել, քա նի որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լուց և կա տա րո ղա կան թեր թը 
պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձ նե լուց հե տո այն կր կին (նոր) կա տար ման ներ
կա յաց նե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու վե րա բե րյալ որևէ ի րա վա կար գա վո
րում չի պա րու նա կում: Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լուց և կա տա րո ղա կան թեր թը պա
հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձ նե լուց հե տո այն նոր կա տար ման ներ կա յաց վե լու 
ար դյուն քում կա րող է հա րուց վել նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ՝ օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա
կի պայ ման նե րի պահ պան ված լի նե լու դեպ քում:

 Նույն ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը քն նարկ ման ա ռար կա է դարձ րել նաև 
այն հար ցը, թե ա րդյոք պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձ նե լու մա սին 
դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վե լու դեպ քում կր կին կա տար
ման ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա կա րող է նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րուց վել, ե թե կա տա րո ղա կան թեր թը կր կին կա տար ման է ներ կա յաց վել դա տա կան ակ տի օ րի
նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և առ կա չէ կա տա րո ղա կան 
թերթ տված դա տա րա նի ո րո շու մը՝ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին: Վճռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լը, ը ստ է ու թյան, 
կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նելն է` ա ռանց որևէ է ա կան տար բե րու թյան: Ո ւս տի 
կա տա րո ղա կան թեր թը կր կին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց նե լու դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը 
պար տա վոր է կա տա րել միև նույն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի նչ որ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան
գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու պա րա գա յում: Մաս նա վո րա պես, « 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 1– ին կե տում նշ ված մե կա մյա 
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31 – րդ հոդ վա ծի հիմ քով, հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա
վոր է վե րա դարձ նել պա հան ջա տի րո ջը, ե թե բա ցա կա յում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա
րա նի ո րո շու մը՝ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին:

2016 թվա կա նին ար դիա կան է ին նաև հար կային օ րենսդ րու թյան հիմ նախնդիր նե րը: Այս
պես՝ գոր ծե րից մե կով կա յաց ված ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը քն նարկ ման 
ա ռար կա է դարձ րել այն դեպ քը, ե րբ մեկ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում եր կու և ա վե լի թվով 
ան գամ օ տար վում է ան ձի սե փա կա նու թյու նը կամ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
նույն տե սա կի գույք՝ պա տաս խա նե լով այն հար ցին, թե ա րդյոք «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6– րդ հոդ վա ծի ի մաս տով ա ռա ջինն օ տար ված գույ քի ձեռք բեր ման ժա մա
նա կա հատ վա ծը նշա նա կու թյուն ու նի ե րկ րորդ և ա վե լի թվով օ տա րում ներն ա վե լաց ված ար ժե
քի հար կով հարկ վող գոր ծարք ո րա կե լու հա մար: Հան գա մա նա լից վեր լու ծե լով «Ա վե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րա բե րե լի ի րա վադ րույթ նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ի րա կա նաց ված 
գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր
ծարք՝ ո րո շա կի պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում՝ այդ պի սին, մաս նա վո
րա պես, դի տե լով հետևյա լը. թե՛ ա ռա ջին, թե՛ հա ջոր դող գոր ծարք նե րով տե ղի է ու նե ցել ան ձի 
սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող գույ քի օ տա րում, թե՛ ա ռա ջին, թե՛ հա ջոր դող օ տա րում նե րը 
կա տար վել են որևէ ձևով հա տուց ման դի մաց, գոր ծար քով օ տար վել է այն պի սի տե սա կի գույք, 
որ պի սի տե սա կի գույք (բ նա կա րան, ա ռանձ նա տուն (այդ թվում` ա նա վարտ (կի սա կա ռույց)), 
ան ձնա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նա, գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան և բնա կա վայ
րե րի հո ղեր, ավ տոտ նակ) նախ կի նում մեկ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում ար դեն օ տար վել է 
նույն ան ձի կող մից (այ սու հետև՝ նույն տե սա կի գույք), գոր ծար քը նույն տե սա կի գույ քի՝ մեկ 
օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում օ տար ման հեր թա կան գոր ծարք է, ո րը նույն ան ձի կող մից 
ի րա կա նաց վում է ե րկ րորդ կամ ա վե լի թվով ան գամ, գոր ծար քով օ տար վել է գույք, ո րը ձեռք է 
բեր վել օ տար մա նը նա խոր դող մինչև մեկ տար վա ըն թաց քում: Այ սինքն՝ որ պես զի ե րկ րորդ կամ 
հա ջոր դող գոր ծար քով նույն տե սա կի գույ քի օ տար ման գոր ծար քը հա մար վի ապ րան քի մա տա
կա րա րում, օ տար վող գույ քը պետք է ձեռք բեր ված լի նի օ տար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա 
ըն թաց քում: 
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Ու շագ րավ է նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, 
թե ա րդյոք «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հիմ քով ապ
րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված 
գործն ը նդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին, թե` ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ վե ճի սուբյեկտ նե րը բա ցա ռա պես մաս նա վոր ան
ձինք են, ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու 
վե րա բե րյալ վե ճը ծա գում է այն պի սի ի րա վա հա րա բե րու թյու նից, ո րի բո վան դա կու թյու նը հան
գում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի մաս նա վոր սուբյեկ տի` ապ րան քային նշա նի ի րա վա տի րոջ 
կամ ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձի կող մից ապ րան քային նշա նի 
օգ տա գործ ման հետ կապ ված իր քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը բա րե խիղճ ի րա կա նաց նե լու 
պար տա կա նու թյա նը և այդ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մից հրա ժար վե լու ան բա
րեն պաստ ի րա վա բա նա կան հետևանք նե րին, նշ ված ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է ոչ թե 
այդ հան րային շա հի ի րաց ման, այլ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա
հան ջով դա տա րան դի մած շա հագր գիռ ան ձի մաս նա վոր տն տե սա կան շա հե րի` սո ցիալ– ի րա վա
կան պրակ տի կա յում ի րաց ման և ա ռար կա յաց ման կա պակ ցու թյամբ, գտել է, որ ապ րան քային 
նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ դա տա կան 
գոր ծե րը բխում են մաս նա վոր` քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից և 
ը նդ դա տյա են ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին:

 Հի շա տակ ման ար ժա նի է նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դարձ է 
կա տա րել այն հար ցին, թե ա րդյոք Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ որ պես տե ղա կան ի նք նա կա ռա
վար ման մար մին, կա րող է շա րու նա կել մաս նակ ցել վար չա կան գոր ծի քն նու թյա նը, ե թե նա՝ 
որ պես պա տաս խա նող, այդ գոր ծին ի սկզ բա նե ներգ րավ ված է ե ղել որ պես տա րած քային կա
ռա վար ման մար մին, սա կայն տվյալ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում Երևա նի կար գա վի ճա կը 
փոխ վել է: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, ե րբ Երևա նի քա ղա քա պե տի կար
գա վի ճա կը փոխ վե լուց հե տո ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք դի մել են վար չա կան 
դա տա րան Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի ըն դու նած 
վար չա կան ակ տե րի, կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ցու ցա բե րած ան գոր ծու թյան բո ղո
քարկ ման պա հան ջով, և հայ ցը ներ կա յաց վել է Երևա նի քա ղա քա պե տի (որ պես հա մայն քի ղե
կա վա րի) դեմ, ա պա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է լու ծել Երևա նի քա ղա քա պե տին 
պատ շաճ պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու հար ցը, որ պի սին կա րող է հան դես գալ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նը:

 Դա տա կան պրակ տի կայի հա մար ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նեն նաև մի ջան կյալ դա
տա կան ակ տե րի վե րանա յ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րո շում նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով հարկ է ա ռանձ նաց նել այն ո րո
շու մը, ո րի շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը, օ րենսդ րա կան բա ցի պայ ման նե րում ի րա
կա նաց նե լով ի րա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու իր գոր ծա ռույ թը, ի րա վա կան դիր քո րո շում է 
ար տա հայ տել այն հար ցի վե րա բե րյալ, որ ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են ի րենց գոր ծու
նա կու թյան վե րա բե րյալ հար ցի քն նու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ
տե րի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից: 
Մեկ այլ ո րոշ մամբ էլ ել նե լով ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ա պա հով ման ան հրա ժեշ
տու թյու նից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի նչ պես օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա
տա կան ակ տը ՀՀ տա րած քում ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա
սին, այն պես էլ այդ պի սի ակ տի ճա նա չու մը մեր ժե լու մա սին ՀՀ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման: Ը նդ ո րում, նշ ված 
ո րո շում նե րը են թա կա են բո ղո քարկ ման գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո
քարկ ման կա նոն նե րով: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման հետևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա ման քով, որ վե րը նշ ված ո րո շում նե րով, ը ստ է ու թյան, եզ րա փակ վում է օ տա րերկ րյա 
դա տա կան ակ տի ճա նաչ ման վա րույ թը:

 Վար չա կան գոր ծե րով կա յաց ված ո րո շում նե րից ու շագ րավ է այն ո րո շու մը, ո րի շր ջա նակ
նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ի րա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նա 
այն ուղ ղու թյամբ, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 



xiv Նախաբան

մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շում նե րը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հանջ նե րը վար չա
կան դա տա րա նում են թա կա լի նեն քն նու թյան ճա նաչ ման հայ ցի կա նոն նե րով: Նման եզ րա
հանգման հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել այն ի րա վա բա նա կան ի րո ղու թյու նը, 
որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա
դիր կա տա րո ղի ո րո շում նե րի վե րաց ման նպա տա կով ան ձը չի կա րող դա տա րան դի մել ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66– 68– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հայ ցա տե
սակ նե րից որևէ մե կով, քա նի որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շում նե րի վե րաց ման հայ ցա պա հան ջը չի հա մա
պա տաս խա նում ո ՛չ վի ճարկ ման, ո ՛չ պար տա վո րեց ման, ո ՛չ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա
տե սակ նե րին:

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե ա րդյոք ան
գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձն ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով բո ղո քար կել իր նկատ մամբ 
խնա մա կալ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ո րո շու մը, և ե թե այո, ա պա ա րդյոք այդ ո րո շու մը են թա
կա է բո ղո քարկ ման քա ղա քա ցիա կան, թե վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով։ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ան գոր ծու նա կի կար գա վի ճա կին վե րա բե րող մի ջազ գային փաս
տաթղ թե րը, ի նչ պես նաև հիմք ըն դու նե լով Եվրո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը, գտել է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը ևս 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու իր նկատ մամբ խնա մա
կալ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը, ի նչ պես նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով բո ղո քար կե լու 
նշ ված գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը, այ սինքն՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը ևս 
պետք է ը նդ գրկ ված լի նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 37– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
շա հագր գիռ ան ձանց շր ջա նա կում: Միա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին ո րոշ մա նը բնո րոշ են վար չա կան 
ակ տի բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ այդ ո րոշ ման 
բո ղո քար կու մը պետք է ի րա կա նաց վի վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով:

 
Ի հար կե, վե րը թվարկ ված ո րո շում ներն ամ բող ջը չեն, և առ կա են նաև բազ մա թիվ այլ գոր

ծեր, ո րոն ցով կա յաց ված ո րո շում ներն ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն են ու նե ցել և ու նե նա լու են 
դա տա կան պրակ տի կայի ձևա վոր ման հա մար: Դրանք ա ռա վել ամ փոփ ձևով ներ կա յաց ված են 
սույն ը նտ րա նիում:

 Հու սով եմ, որ սույն ը նտ րա նին, ի նչ պես և նա խորդ նե րը, շա րու նա կե լու է նպաս տել կա յաց
ված նա խա դե պային ո րո շում նե րի հա սա նե լի ու թյան և կի րա ռու թյան ա պա հով մա նը, խթա նե
լու է դա տա վոր նե րի և դա տա կան ծա ռայող 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 րու թյան այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու
նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, դա տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ հա սա
րա կա կան վս տա հու թյան ամ րապնդ մա նը:

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և
վար չա կան պա լա տի նա խա գահ 

Ե. Հ. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆ
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 Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն

22.07.2016 թ.

1. Սամ վել Ֆրան գու լ յանն ընդդեմ Հեն րիկ Ֆրան գու լ յանի, քաղ. գործ թիվ 
ԵԷԴ/1089/02/13

Խն դիր. Կա րո՞ղ է արդյոք ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող ան
շարժ գույ քից բա ժի նը բնե ղե նով առանձ նաց վել այն պա րա գա յում, երբ ան շարժ 
գույ քի մի մա սը պետք է թողնվի ընդ հա նուր օգ տա գործ ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա
դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197–  րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում նե
րին, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո
շու մը, որ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն իրա վունք ունի պա հան ջե լու 
ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով առանձ նաց նել իր բա ժի նը միայն այն դեպ քում, 
երբ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև բա ցա կա յում է ընդ հա
նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից մե կի բա ժինն առանձ նաց նե լու 
եղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյուն: Միա ժա մա նակ այն դեպ
քում, երբ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե նով առանձ
նաց նե լը չի թույ լատրվում օրեն քով կամ այդ պի սի առանձ նա ցումն ան հնար է 
առանց ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վնաս 
պատ ճա ռե լու, առանձ նա ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նային 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 միայն 
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 ինքնա վա րու թյան և գույ քային ինքնու րույ նու թյան սկզբուն
քի խախտ ման, հետևա բար նաև ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի խախտ ման: 
Վե րոգ րյալ հա մա ձայ նու թյան պար տա դիր լի նե լը հաս տատ վում է նաև այն հան
գա ման քով, որ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե նով 
առանձ նաց նե լու փո խա րեն՝ մյուս սե փա կա նա տե րե րը նրան փոխ հա տու ցում 
վճա րե լու իրա վունք ունեն 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 ան նշան է, չի կա րող իրա
պես առանձ նաց վել և ընդ հա նուր գույ քի օգ տա գործ ման մեջ այդ սե փա կա նա
տերն է ա կան շահ չու նի (տե՛ս Դա վիթ Ասատ րյանն ընդ դեմ Սվետ լա նա Ասատ
րյա նի և Ար թուր Գա սի սյա 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 որո շու մը):

 Զար գաց նե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը Նել լի Հա
րու թյու նյանն ընդ դեմ Աղա ջան Ավա գյա նի թիվ ԵԷԴ/1661/02/09 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով 04.10.2013 թվա կա նի որոշ մամբ նշել է, որ գո յու թյուն ունե ցող իրա վա
կար գա վո րու մը հնա րա վոր է հա մա րում բաժ նային սե փա կա նու թյան ներ քո 
գտնվող գույ քից բա ժինն առանձ նաց նել ինչ պես բնե ղե նով, այն պես էլ դրա մա
կան հա տուց մամբ: Ը նդ որում, նա խա պատ վու թյու նը տրվում է բա ժի նը բնե ղե նով 
առանձ 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 իրա վուն քը բնե ղե նով առանձ նաց ված մա սի նկատ մամբ, մինչ
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դեռ փոխ հա տուց ման դեպ քում ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը բաժ նե մա սի 
նկատ մամբ դա դա րում է:

 Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե
րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու
թյու նից բա ժի նը բնե ղե նով առանձ նաց նե լու պա հանջ ներ քննե լիս դա տա րան ներն 
առա ջին հեր թին պետք է հաշ վի առ նեն, թե արդյոք առա ջարկ վող տար բե րա կով 
(տար բե րակ նե րով) բաժ նե մա սի առանձ նաց ման դեպ քում հնա րա վոր է ապա հո վել 
առան ձին ձևա վոր վող բաժ նե մա սե րի ինքնու րույն օգ տա գոր ծու մը: Ը նդ որում, 
առանձ նաց վող բաժ նե մա սե րը կամ դրան ցից որևէ մե կը սեր վի տու տով ծան րա
բեռ նե լը կամ ընդ հա նուր օգ տա գործ ման թող նե լը չի կա րող հա մար վել ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան բա ժինն առանձ նաց նե լու պա հան ջը բա ցա ռող հան գա մանք, քա
նի որ բա ժան վող օբյեկտ նե րի այդ պի սի փոխ կապ վա ծու թյու նը, որ պես այդ պի սին, 
չի սահ մա նա փա կում դրանց ինքնու րույն օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը: 
Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
197–  րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ օրենս դիրն ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի բա ժա նու մը կամ դրա նից բաժ նի առաձ
նա ցու մը բա ցա ռա պես չի պայ մա նա վո րել բա ժին նե րի` իդե ա լա պես առանձ նաց
ման տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյամբ: Նման հետևու թյու նը բխում է նաև նույն 
հոդ վա ծի 4–  րդ կե տի շա րադ րան քից, հա մա ձայն որի` բաժ նային սե փա կա նու թյան 
մաս նակ ցին բնե ղե նով առանձ նաց վող գույ քի ան հա մա չա փու թյու նը բաժ նային 
սե փա կա նու թյան իրա 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:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, 
երբ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը բա ժա նե լիս փոր ձա գե տի 
եզ րա կա ցու թյամբ այդ պի սի բա ժա նու մը հնա րա վոր է հա մար վում առանձ նաց
վող գույ քի ան հա մա չա փու թյու նը փոխ հա տու ցե լու կամ որոշ տա րածք ներ ընդ
հա նուր օգ տա գործ ման թող նե լու տար բե րակ նե րով, իրա վա չափ է առա ջարկ վող 
տար բե րակ նե րից որևէ մե կով գույ քի բնե ղե նով բա ժա նու մը: Այ սինքն՝ այն դեպ
քում, երբ հա մա պա տաս խան փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ առա ջարկ
վում է վի ճե լի գույ քի (տ վյալ դեպ քում՝ հո ղա մա սի) որոշ մա սե րի բնե ղե նով 
առանձ նա ցում, իսկ մյուս մա սը թողնվում է ընդ հա նուր օգ տա գործ ման, ապա դա 
չի կա րող բա ցա ռել դա տա րան նե րի կող մից նման հայ ցա պա հանջ նե րի բա վա րա
րու մը, քա նի որ, ըստ է ու թյան, այն դի տարկ վում է որ պես բնե ղե նով առանձ նաց
նե լու հնա րա վոր տար բե րակ:

22.04.2016 թ.

2. Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ 
Տեր–Վար  դա նյանն ընդդեմ Լեյ լի Պետ րո սյանի և մյուս ների, քաղ. գործ թիվ 
ԱՐԱԴ/0333/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա ծով իրեն 
վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում սնան կու թյան գոր ծով կա ռա
վա րի չը կա րող է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200–  րդ հոդ վա ծի հիմ քով դի
մել դա տա րան սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի` ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
գույ քում ունե ցած բա ժինն առանձ նաց նե լու և դրա վրա սնան կու թյան վա րույ թում 
գրանց ված պա հան ջա տե րե րի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար 
բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջով:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
29– րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սի «բ» և «գ» կե տե րի և նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի վեր լու
ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սնանկ ճա նաչ վե լուց հե տո 
պար տա պա նի դա տա վա րա կան իրա վունքներն իրաց նում է կա ռա վա րի չը: Մաս
նա վո րա պես` վեր ջինս պար տա պա նի անու նից դի մում է դա տա րան ներ դա տա

¾ç 
10–16
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կան կար գով լու ծում պա հան ջող հար ցե րով, ներգ րավ վում է պար տա պա նի այն 
դա տա վա րու թյուն նե րում, որոն ցում վեր ջինս հան դես է գա լիս որ պես հայց վոր, 
պա տաս խա նող կամ վե ճի առար կայի նկատ մամբ ինքնու րույն պա հանջ ներ ներ
կա յաց նող եր րորդ ան ձ, առանց լիա զո րագ րի հան դես է գա լիս պար տա պա նի 
անու նից: Նշվա ծից հետևում է, որ սնանկ ճա նաչ վե լուց հե տո պար տա պա նի անու
նից դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու իրա վուն քը ևս իրաց նում է կա ռա վա րի չը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը, 
նշել է, որ ընդ հա նուր գույ քում բաժ նի վրա բռ նա գան ձում տա րա ծե լու պար տա
տի րոջ պա հան ջի իրա վուն քը ծա գում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200–  րդ 
հոդ վա ծի 1 – ին կե տով նա խա տես ված այն դեպ քի հա մար, երբ ընդ հա նուր սե փա
կա նու թյան մաս նա կից պար տա պա նի մոտ այլ գույքն ան բա վա րար է պար տա
տի րոջ նկատ մամբ ունե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար: Նման 
իրա վա կար գա վո րու մը նպա տակ է հե տապնդում ապա հո վե լու ընդ հա նուր սե
փա կա նու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի իրա վունքնե րի առա վե լա գույն պաշտ
պա նու թյունն իրենց հետ ընդ հա նուր գույ քում բա ժին ունե ցող պար տա պա նի 
ունե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցում (տե՛ս Լաու րա 
Դավ թյանն ընդ դեմ Ար սեն Մա կա րյա նի և մյուս 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 որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րել հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված իրա վա կար գա վո րումն ունի հստակ սուբյեկ տային կազմ` պար տա
տեր և պար տա պան, որոնք քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան վա րույ թում հա մա
պա տաս խա նա բար հան դես են գա լիս որ պես հայց վոր և պա տաս խա նող: Ը նդ 
որում, պար տա պա նը միա ժա մա նակ հան դի սա նում է ընդ հա նուր սե փա կա նու
թյան մաս նա կից, և նրա այլ գույ քը բա վա րար չէ պար տա տի րոջ հան դեպ ունե
ցած պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու հա մար: Այս պի սով, ընդ հա նուր սե փա կա
նու թյու նում պար տա պա նի բաժ նի առանձ նաց ման և դրա վրա բռ նա գան ձում 
տա րա ծե լու պա հան ջի իրա վուն քը պատ կա նում է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 
մաս նա կից հան դի սա ցող պար տա պա նի պա հան ջա տի րո ջը: Հետևա բար շա
հագրգիռ ան ձը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի հիմ քով դի
մե լով դա տա րան, ի թիվս այլ հան գա մանքնե րի, նախևա ռաջ պետք է հիմ նա վո րի 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան հա մա պա տաս խան մաս նակ ցի` իր նկատ մամբ 
չկա տար ված պար տա վո րու թյուն ներ ունե նա լու հան գա ման քը:

 Վե րը շա րադրվա ծի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով բո ղո քի հիմ քում 
բարձ րաց ված հար ցադրմա նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա ռա վա րի չը 
սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի անու նից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
200– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գով դա տա րան դի մե լու իրա վունք չու նի 
այն դեպ քում, երբ պա հան ջում է առանձ նաց նել սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա
նի` ընդ հա նուր գույ քում ունե ցած բաժ նե մա սը և դրա վրա բռ նա գան ձում տա րա
ծել սնան կու թյան վա րույ թում գրանց ված պար տա տի րոջ պա հան ջը բա վա րա
րե լու հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը նախևա ռաջ պայ
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կա ռա վա րի չը հայց հա րու ցում է բա ցա
ռա պես սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի անու նից, որը տվյալ պա րա գա յում 
սնան կու թյան վա րույ թում գրանց ված պա հան ջա տե րե րի հետ փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի իմաս տով ևս 
հան դի սա նում է պար տա պան, մինչ դեռ, ինչ պես բխում է վե րը շա րադրված վեր
լու ծու թյու նից, նման հայ ցա պա հան ջով դա տա րան կա րող է դի մել պար տա
տերն ընդ դեմ պար տա պա նի:

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սնան կու թյան գոր
ծով կա ռա վա րի չը, իրա կա նաց նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով վե րա
պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը, պար տա վոր է գրանց ված պա հան ջա տե րե րի պա
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հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար հա վա քագ րել և իրաց նել պար տա պա նին պատ
կա նող ակ տիվ ներն ու գույ քը: Ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա պա նի 
մաս նակ ցու թյան պայ ման նե րում օգտ վե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
29– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վուն քից` սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի
չը, ել նե լով նպա տա կա հար մա րու թյու նից, կա րող է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու
նում պար տա պա նի բա ժինն օտա րել բնե ղե նով` առանց այդ բա ժինն առանձ նաց
նե լու կամ բա ժինն առանձ նաց նե լուն միտ ված` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով 
սահ ման ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լուց հե տո, բայց բո լոր դեպ քե րում հան
դես գա լով որ պես սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի ներ կա յա ցու ցիչ: 

 ԲԱԶ ՄԱԲ ՆԱ ԿԱ ՐԱՆ ՇԵՆ ՔԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ

22.04.2016 թ.

3. «Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի րու թյունն ընդդեմ Նո րիկ Չթ չյանի և 
մյուս ների, քաղ. գործ թիվ ԵԱՔԴ/0936/02/14

Խն դիր. Են թա կա՞ է արդյոք բա վա րար ման «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա
ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով նա խա տես ված՝ 
պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի բռ նա գանձ ման վե րա բե
րյալ բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի հայ ցա պա հանջն այն 
դեպ քում, երբ վեր ջի նիս կող մից չեն ներ կա յաց վել ինչ պես այդ վճար նե րի առա
ջաց ման հիմ քե րի, այն պես էլ հա մա պա տաս խան պար տա դիր նոր մե րի կա տար
ման վե րա բե րյալ բա վա րար ապա ցույց ներ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 
26.05.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 804 որոշ մամբ գնա հա տե լով «Բազ մաբ նա կա րան 
շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի սահ մա նադ
րա կա նու թյու նը, ար ձա նագ րել է, որ «պար տա դիր նորմ» հաս կա ցու թյան իրա վա
կան բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայտ ված է «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տում, ըստ որի՝ պար տա դիր նոր
մե րը սե փա կա նու թյան պահ պան ման այն պա հանջ նե րը և պար տա դիր մի ջո ցա
ռում ներն ու աշ խա տանքներն են, որոնց չի րա կա նա ցու մը կա րող է ուղ ղա կի 
վտանգ ներ կա յաց նել ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյա նը, շի նու թյուն նե րի 
սե փա կա նա տե րե րի կամ այլ մարդ կանց կյան քին, առող ջու թյա նը, ան ձանց գույ
քին, շրջա կա մի ջա վայ րին: Պար տա դիր նոր մե րի մեջ, ըստ նույն հոդ վա ծի 2– րդ 
կե տի, նե րառ վում են հա կահր դե հային, սա նի տա րա կան, քա ղա քա շի նա կան, կո
մու նալ սպա սարկ ման և այլ մի ջո ցա ռում ներ: Հա մա ձայն նույն կե տի` պար տա դիր 
նոր մե րը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի 
կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 11– րդ հոդ վա ծը, որը սպա ռիչ կեր պով սահ մա
նում է բազ մաբ նա կա րան շեն քի ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա
վար ման բարձ րա գույն մարմ նի, այն է՝ բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե
րե րի ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րը, ի թիվս այլ նի, ժո ղո վին լիա զո րում է ընտ րել 
բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման ձևը և կա ռա վար ման մար մի նը: Այս 
լիա զո րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ նույն օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, 
որ  պար տա դիր նոր մե րի պահ պան ման հար ցե րում ընդ հա նուր բաժ նային գույ
քի կա ռա վար ման հա մար բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րը կա րող 
են ընտ րել շեն քի կա ռա վար ման մար մին, մաս նա վո րա պես՝ բազ մաբ նա կա րան 
շեն քի ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վա րու մը կա րող է իրա կա
նաց վել շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րի կող մից ստեղծ ված իրա վա բա նա կան ան
ձի՝ հա մա տի րու թյան մի ջո ցով (…), իսկ նույն օրեն քի 18– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տը 
նա խա տե սում է, որ հա մա տի րու թյան ստեղծ ման մա սին ո րոշ ման մեջ պետք է 

¾ç 
17–27
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ար տա ցոլ վի պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման հա մար նա խա տես ված աշ
խա տանքնե րի ցան կը: 

Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված որոշ ման՝ շեն քի սե
փա կա նա տե րե րը, կա ռա վար ման մար մին ձևա վո րե լիս դրա ձևա վոր ման հա մար 
հիմք հան դի սա ցող հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թում պար տա դիր նոր մե րի 
կա տար ման հա մար նա խա տես ված աշ խա տանքնե րի ցան կը նե րա ռե լով, այդ
պի սով ըստ է ու թյան հաս տա տում են տվյալ բազ մաբ նա կա րան  շեն քի հա
մար ան հրա ժեշտ պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված աշ խա
տանքնե րի ցան կը: 

Ել նե լով «պար տա դիր նորմ» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նից և պար տա
դիր վճար նե րի գանձ ման նպա տա կաուղղ վա ծու թյու նից՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այդ վճա րը բազ մաբ նա կա րան շեն քի ընդ հա նուր 
բաժ նային սե փա կա նու թյան պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում
նե րին և աշ խա տանքնե րին սե փա կա նա տե րե րի հա մա չափ մաս նակ ցու թյան 
ձև է: Ը նդ որում, սե փա կա նա տերն ազատ է մաս նակ ցու թյան ձևե րի միջև ընտ րու
թյուն կա տա րե լու հար ցում: Վճարն այն այ լընտ րան քային ձևն է, որը փո խա րի
նում է ան հրա ժեշտ աշ խա տանքնե րը սե փա կան ծախ սե րով և մի ջոց նե րով կա տա
րե լուն: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ պար տա դիր նոր մե րի կա
տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չա փը ձևա վոր վում է «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի 
կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի «ե» են թա կե տի, 
«Հա մա տի րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 14– րդ հոդ վա ծի 4– րդ կե տի «զ» են թա կե
տի, նույն օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի իրա վա նոր մե րի գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում: 
Ը ստ այդմ՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշված նոր մե րի գոր ծո ղու թյան ար
դյուն քում ար ձա նագ րել է հետևյալ իրա վա կի րա ռա կան պրակ տի կան. մինչ պար
տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված աշ խա տանքներ կա տա րե լը բազ մաբ նա
կա րան շեն քի կա ռա վար ման մար մի նը կազ մում է ըն թա ցիկ տա րում շեն քում կա
տար վող աշ խա տանքնե րի վե րա բե րյալ ակտ, այ նու հետև՝ նա խա հա շիվ, և նա խա
հաշ վային գու մարն ընդ գրկ վում է շեն քի տա րե կան բյու ջե ի մեջ: Այն քննարկ վում և 
հաս տատ վում է ընդ հա նուր ժո ղո վում: Բյու ջե ի հաս տա տու մից հե տո դրա ծախ
սային մա սը բա ժան վում է սե փա կա նա տե րե րի վրա` ըստ ընդ հա նուր բաժ նային 
սե փա կա նու թյան մեջ նրանց բաժ նե մա սի չա փի: Այս փաստն ար ձա նագրվում է 
հա մա տի րու թյան ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված որոշ մամբ, որում սահ
ման վում է պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չա փը: 

Ամ փո փե լով՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ պար տա դիր նոր
մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ այդ վճար
նե րի չա փը չի կա րող սահ ման վել վե րա ցա կա նո րեն: Այդ չա փը յու րա քան չյուր 
կոնկ րետ դեպ քում պետք է որոշ վի կոնկ րետ բազ մաբ նա կա րան շեն քի հա մար 
կոնկ րետ աշ խա տանքնե րի նա խա հաշ վից ել նե լով: Այս տրա մա բա նու թյու նից շե
ղու մը կհա կա սի պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված՝ սե փա կա նա տե րե
րի կող մից վճար վող վճար նե րի՝ որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի տար րի բնույ թին և բո վան դա կու թյա նը: Սե փա կա նա տե րե րի կամ քը և 
հա մա ձայ նու թյու նը դրսևոր վում է պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման ապա հով
ման ողջ գոր ծըն թա ցում: Սե փա կա նա տե րերն են ընտ րում շեն քի կա ռա վար ման 
մար մի նը, նրանք են որո շում այն մի ջո ցա ռում նե րի և աշ խա տանքնե րի շրջա նա
կը, որոնք են թա կա են պար տա դիր կա տար ման, սե փա կա նա տե րերն են որո շում 
վճար նե րի վճար ման կարգն ու ժամ կետ նե րը, և վեր ջա պես, սե փա կա նա տե
րերն ազատ են որո շե լու պար տա դիր նոր մե րի պահ պան մանն իրենց մաս
նակ ցու թյան ձևը՝ կա՛մ վճա րե լով հա մա պա տաս խան վճա րը, կա՛մ հա մա պա
տաս խան աշ խա տանքներն ան ձամբ կա տա րե լով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նշված որոշ ման 
լույ սի ներ քո վեր լու ծե լով «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի, «Հա մա տի րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րը, 
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ար ձա նագ րել է, որ բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի նու թյան սե փա կա նա տերն օրեն քի 
ուժով պար տա վոր է իր սե փա կա նու թյան բաժ նին հա մա չա փո րեն մաս նակ ցե լու 
պար տա դիր նոր մե րի պա հանջ նե րի կա տար մանն ուղղ ված ծախ սե րին: Սե փա կա
նա տի րոջ հա մար, սա կայն, վե րոգ րյալ պար տա կա նու թյու նը կա րող է առա ջա նալ 
միայն օրենսդ րու թյամբ ամ րագրված որո շա կի պար տա դիր պայ ման նե րի միա ժա
մա նա կյա առ կա յու թյան պայ ման նե րում: Մաս նա վո րա պես դրանք են վճա րային 
պար տա վո րու թյան առա ջաց ման որո շա կի օբյեկ տիվ հիմ քը և օրենսդ րու թյան կող
մից սահ ման ված հա տուկ ըն թա ցա կար գի պահ պա նու մը: 

Այս պես, վճա րային պար տա վո րու թյան առա ջաց ման օբյեկ տիվ հիմ քը հան
գում է հետևյա լին. «Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով սահ ման ված վճա րը բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա
կա նա տե րե րից գանձ ման են թա կա այն գու մարն է, որն ան հրա ժեշտ է ՀՀ կա ռա
վա րու թյան կող մից սահ ման ված բազ մաբ նա կա րան շեն քի ընդ հա նուր բաժ նային 
սե փա կա նու թյան պահ պան ման պար տա դիր նոր մե րի շրջա նակ նե րում բազ մաբ
նա կա րան շեն քի ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան գույ քի պահ պան մա նը 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու նպա տա կով շեն քի սե փա կա նա տե րե
րի կող մից որոշ ված կոնկ րետ աշ խա տանքնե րի իրա կա նաց ման հա մար: Այլ կերպ 
ասած` պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չափն առա ջա
նում է ոչ թե վե րա ցա կա նո րեն, այլ որո շա կի օբյեկ տիվ նա խադ րյալ նե րից, մաս նա
վո րա պես` ար դեն իսկ սե փա կա նա տե րե րի քննարկ մա նը և հաս տատ մա նը ներ կա
յաց ված ու կան խո րոշ ված աշ խա տանքնե րի նա խա հաշ վից ել նե լով, որից հե տո 
միայն այդ աշ խա տանքնե րի ար ժե քը բաշխ վում է սե փա կա նա տե րե րի միջև:

 Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բազ մաբ նա կա րան 
շեն քի ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նա տե րե րի մոտ «Բազ մաբ նա կա րան շեն
քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով սահ ման ված 
վճա րային պար տա կա նու թյու նը կա րող է առա ջա նալ միայն պար տա դիր նոր մե
րի կա տար մանն ուղղ ված ան հրա ժեշտ աշ խա տանքնե րը փաս տա ցի կա տար ված 
լի նե լու դեպ քում: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է նույն 
օրեն քի 24– րդ հոդ վա ծի 3– րդ պար բե րու թյու նից, հա մա ձայն որի՝ կա ռա վար չի 
կող մից յու րա քան չյուր ամս վա հա մար ոչ ուշ, քան հա ջորդ ամս վա 15 – ը, պատ
րաստ վում է հաշ վետ վու թյուն` շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից ան
վա նա կան վճա րում նե րի, նա խա տես ված և իրա կա նաց ված աշ խա տանքնե րի ըն
թաց քի վե րա բե րյալ, և ծա նուց վում է բնա կիչ նե րին: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բազ մաբ նա կա րան շեն քի 
ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան գույ քի պահ պան մա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ գու մա րի վճար ման պար տա
կա նու թյունն այդ շեն քի շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի մոտ կա րող է առա
ջա նալ միայն հետևյալ իրա վա կան ըն թա ցա կար գի սահ ման նե րում և դրա պահ
պան ման ար դյուն քում. 

1. բազ մաբ նա կա րան  շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի կող մից կազմ վում է 
ըն թա ցիկ տա րում շեն քում կա տար վող աշ խա տանքնե րի վե րա բե րյալ ակտ, 

2. այդ ակ տի հի ման վրա բազ մաբ նա կա րան  շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի 
կող մից կազմ վում է ըն թա ցիկ տա րում շեն քում կա տար վող աշ խա տանքնե րի վե
րա բե րյալ նա խա հա շիվ, 

3. ըն թա ցիկ տա րում շեն քում կա տար վող աշ խա տանքնե րի վե րա բե րյալ 
նա խա հաշ վային գու մարն ընդ գրկ վում է տա րե կան բյու ջե ի մեջ,

4.  շեն քի տա րե կան բյու ջեն քննարկ վում և հաս տատ վում է ընդ հա նուր 
ժո ղո վում,

5.  բյու ջե ի հաս տա տու մից հե տո, դրա ծախ սային մա սը բա ժան վում է սե
փա կա նա տե րե րի միջև` ըստ ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան մեջ նրանց 
բաժ նե մա սի չա փի: Նշված փաստն ար ձա նագրվում է հա մա տի րու թյան ընդ հա
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նուր ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված որոշ մամբ, որում սահ ման վում է պար տա դիր 
նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չա փը,

6.  փաս տա ցի կա տար վում են նա խա տես ված աշ խա տանքնե րը, ինչն ար
ձա նագրվում է բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի կող մից կազմ
ված հաշ վետ վու թյուն նե րում, 

7. յու րա քան չյուր ամս վա հա մար ոչ ուշ, քան հա ջորդ ամս վա 15 – ը, պատ
րաստ վում է շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից ան վա նա կան վճա րում
նե րի, նա խա տես ված և իրա կա նաց ված աշ խա տանքնե րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ 
հաշ վետ վու թյուն, որի մա սին ծա նուց վում է բնա կիչ նե րին, 

8. շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րը նա խօ րոք ծա նուց վում են իրենց կող
մից պար տա դիր նոր մե րի իրա կա նաց ման հա մար նա խա տես ված վճա րային 
պար տա վո րու թյան չա փի, ժամ կետ նե րի և կար գի մա սին, ընդ որում, այդ գու մա
րի վճա րու մը եր կու ան գամ ուշաց նե լու դեպ քում շեն քի կա ռա վար ման մար մինն 
իրա վունք է ձեռք բե րում դրա բռ նա գանձ ման հա մար դի մե լու դա տա րան` մինչ 
այդ գրա վոր նա խազ գու շաց նե լով պար տա տի րո ջը:

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ ԳՐԱ ՎԻ ՄԱ ՍԻՆ

26.12.2016 թ.

4. «Սեյվր» ՍՊԸ–ն ընդդեմ Նշան Ալեք սա նյանի, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/0169/02/15 

Խն դիր. 1) Արդյո՞ք գրա վա ռուն իրա վունք ունի դի մե լու դա տա րան գրա վի 
առար կա հան դի սա ցող և ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու 
վե րա բե րյալ պա հան ջով,

2) ինչ պի սի՞ նյու թաի րա վա կան պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում է ար գե
լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը են թա կա 
բա վա րար ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան1 և «Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն
նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի2 նոր մե րից 
հետևում է, որ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյունն իրա կա նաց
վում է ինչ պես սահ մա նադ րաի րա վա կան, այն պես էլ մի ջազ գային – ի րա վա կան 
նոր մե րի ուժով: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 2005 թվա կա նի փո փո խու
թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31– րդ հոդ վա ծում և 2015 թվա կա նի փո փո
խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60– րդ հոդ վա ծում գոր ծած վող «սե փա
կա նու թյուն» եզ րույ թը մեկ նա բա նե լիս պետք է ելա կետ ըն դու նել և հաշ վի առ նել 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան ոլոր տում Մար դու իրա վունքնե
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի3 իրա վա կի րառ պրակ տի կան: 

Այս առու մով Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել հի շա տա կել, որ 
Եվրո պա կան դա տա րա նի կող մից ձևա վոր ված նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա
ձայն` Կոն վեն ցիայի 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 ունի ինքնա վար նշա նա կու թյուն, որը չի սահ մա
նա փակ վում նյու թա կան իրե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով և կապ
ված չէ ներ պե տա կան օրենսդ րու թյան ձևա կան դա սա կարգ ման հետ: Ի նչ պես նյու
թա կան իրե րը, գույ քային հան դի սա ցող որո շա կի այլ իրա վունքներն ու շա հե րը 
նույն պես կա րող են հա մար վել «գույ քային իրա վունքներ» և հետևա բար նաև 

1  Սույն բաժնում ՀՀ Սահմանադրությունը վկայակոչված է 27.11.2005  թ. փոփո խու թյուն
ներով:

2  Այսուհետ սույն բաժնում՝ Կոնվենցիա:
3  Այսուհետ սույն բաժնում՝ Եվրոպական դատարան:

¾ç 
28–37
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«գույք» նույն դրույ թի իմաս տով: Յու րա քան չյուր գոր ծով պար զա բան ման են թա կա 
հարցն այն է, թե արդյոք, գոր ծի բո լոր հան գա մանքնե րից ել նե լով, դի մու մա տուն 
ունե ցել է Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ վա ծով պաշտ պան վող 
նյու թա կան շահ (տե՛ս օրի նակ, Մի նա սյա նը և Սե մեր ջյանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի 
գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 23.06.2009 թվա կա նի վճի ռը, 55– րդ կետ):

 Միա ժա մա նակ Եվրո պա կան դա տա րա նը Կոն վե ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու
թյան 1 – ին հոդ վա ծի իմաս տով «սե փա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը բնո րո շել է 
ընդ լայն ված կեր պով` օգ տա գոր ծե լով «օ րի նա կան սպա սե լիք» հաս կա ցու թյու նը: 
Մաս նա վո րա պես, Եվրո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պա հան ջի իրա
վունքն ստա նում է «սե փա կա նու թյուն» որա կումն այն պա հից, երբ ան ձն ունե նում է 
«օ րի նա կան սպա սե լիք» իր իրա վունքներն իրա կա նաց նե լու հա մար (տե՛ս Pressos 
Compania Naviera S.A. and others v. Belgium գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 
20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը): Ը ստ Եվրո պա կան դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո
րոշ ման` պա հան ջի իրա վուն քը Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ
վա ծի իմաս տով կա րող է ըն կալ վել որ պես գույ քային իրա վունք, եթե բա վա րար 
չա փով հիմ նա վոր ված է, որ այն կա րող է իրա վա բա նո րեն իրաց վել (տե՛ս Burdov v. 
Russia գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 40– րդ կետ):

 Մեկ այլ գոր ծի շրջա նակ նե րում Եվրո պա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է 
իրա վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ Կոն վեն ցիայի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 
1 – ին հոդ վա ծում կի րառ վող «գույք» եզ րույ թը սահ մա նա փակ ված չէ միայն ֆի զի
կա կան իրե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով. այն իր մեջ ընդ
գրկում է նաև ակ տիվ ներ հան դի սա ցող որոշ այլ իրա վունքներ ու շա հեր, որոն
ցից է, օրի նակ, պար տա վո րու թյան գույ քային ապա հով ման իրա վուն քը (տե՛ս 
Gasus Dosier –  Und Fördertechnik Gmbh v. The Netherlands գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 23.02.1995 թվա կա նի վճի ռը, 53– րդ կետ):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 170– րդ հոդ վա ծի և 226– րդ հոդ վա ծի իրա
վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ գրա վի իրա վուն քը կամ գրա
վը պար տա վո րու թյուն նե րի՝ իրային – ի րա վա կան ապա հով ման մի ջոց է, որը 
գրա վա ռուին իրա վունք է վե րա պա հում հիմ նա կան պար տա վո րու թյան չկա տար
ման դեպ քում գրա վա տուի այլ պար տա տե րե րի հան դեպ նա խա պատ վու թյան 
իրա վուն քով բա վա րա րում ստա նա լու գրա վի առար կայի ար ժե քից: Վե րոգ րյալ 
բնո րո շու մից բխում է, որ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տե
րը գրա վի առար կայի ար ժե քից իր պա հան ջի բա վա րար ման նա խա պատ վու թյան 
իրա վունք ունի մյուս պար տա տե րե րի նկատ մամբ, այ սինքն՝ գրա վով ապա հով
ված պար տա վո րու թյան պար տա պա նի մյուս պար տա տե րե րի հա մե մա տու թյամբ 
գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տի րոջ պա հան ջը են թա կա է 
բա վա րար ման նա խա պատ վու թյան իրա վուն քով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գրա վի իրա վունքն առանձ նա հա
տուկ տեղ է զբա ղեց նում իրային իրա վունքնե րի շար քում: Ի տար բե րու թյուն այլ 
իրային իրա վունքնե րի` գրավն առա ջա նում և իրա վա կան արժևո րում է ստա նում 
այն քա նով, որ քա նով այն ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել հիմ նա կան պար տա վո րու
թյան կա տա րումն ապա հո վե լու հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով գրա վը, որ պես այդ
պի սին, ունի եր կա կի բնույթ. այն բնու թագրվում է որ պես պար տա վո րաի րա վա
կան բնույ թի իրային – ի րա վա կան ապա հով ման մի ջոց: Գրա վի իրա վուն քին բնո
րոշ են իրային իրա վունքնե րին ներ հա տուկ հետևյալ առանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

–   « բա ցար ձակ իրա վուն քը». գրա վի իրա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է 
բո լո րի և յու րա քան չյու րի պար տա կա նու թյու նը՝ ձեռն պահ մնա լու այդ 
իրա վուն քի իրա կա նա ցու մը խախ տող կամ խո չըն դո տող արարք նե րից 
(ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 241– րդ հոդ ված),

–   « հետևե լու իրա վուն քը». գրա վի իրա վուն քի կրո ղը պահ պա նում է իր իրա
վունքն ան գամ այն դեպ քում, երբ գրա վի առար կան ան ցնում է այլ ան ձի 
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սե փա կա նու թյան ներ քո (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 242– րդ հոդ
վա ծի 1 – ին կետ): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գրա վի իրա վուն քը պետք է դի
տար կել որ պես «գույք»՝ Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ վա ծի 
իմաս տով, քա նի որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օրենսդ
րու թյան հա մա ձայն՝ (1) գրա վի իրա վուն քը հան դի սա նում է գրա վա ռուի սահ մա
նա փակ իրային իրա վուն քը, (2) գրա վա ռուն ունի հիմ նա կան պար տա վո րու թյան 
չկա տար ման դեպ քում նա խա պատ վու թյան իրա վուն քով գրա վադրված գույ քի 
ար ժե քից իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու «օ րի նա կան սպա սե լիք»: 
Հետևա բար, սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան թե՛ սահ մա նադ
րաի րա վա կան, թե՛ կոն վեն ցի ոն ըն թա ցա կար գե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են 
նաև գրա վի իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան նկատ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով քրե ա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում 
քա ղա քա ցիա կան հայ ցի ապահ ման նպա տա կով գույ քի վրա կա լանք դնե լու՝ որ
պես կան խար գե լիչ բնույթ կրող քրե ա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջո ցի 
կի րառ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր
քո րո շու մը, որ քա ղա քա ցիա կան հայցն առանց քննու թյան թող նե լու դեպ քում, որ
պես կա նոն, դա տա րա նը պետք է վե րաց նի գույ քի վրա դրված կա լան քը: Վճռա
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ քա ղա քա ցիա կան հայ ցը դա տա
րա նի կող մից առանց քննու թյան թողնվե լու դեպ քում գույ քի վրա դրված կա լան
քը կա րող է պահ պան վել քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի ավար տից հե տո՝ մեկ ամս
վա ըն թաց քում, միայն այն դեպ քում, երբ դրա վե րա բե րյալ առ կա է քա ղա քա ցիա
կան հայց վո րի կամ այլ շա հագրգիռ ան ձանց կող մից դա տա րան ներ կա յաց ված 
միջ նոր դու թյուն: Այլ կերպ՝ այդ պի սի միջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
դա տա րանն իրա վունք չու նի սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ պահ պա նե լու գույ քի 
վրա դրված կա լան քը (տե՛ս Ար թուր Անդ րե ա սյա նի վե րա բե րյալ թիվ 
ԵԿԴ/0200/01/13 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.06.2016 թվա կա նի 
որո շու մը, 20.2– րդ կետ): 

Անդ րա դառ նա լով «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 45– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կին որո շում նե րից մե կում ար տա հայ տել է այն իրա
վա կան դիր քո րո շու մը, որ նշված իրա վա կան նոր մով օրենս դիրն ար գե լան քի 
տակ գտնվող գույ քի պատ կա նե լ ու թյան վե րա բե րյալ վեճ ծա գե լու դեպ քում շա
հագրգիռ ան ձանց հա մար սահ մա նել է իրա վունք` գույքն ար գե լան քից հա նե լու 
վե րա բե րյալ հայ ցով դի մել գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին ատյա նի դա տա րան։ 
Ը նդ որում, նշված հոդ վա ծով ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե րը նպա տա
կաուղղ ված են երաշ խա վո րե լու թե՛ քա ղա քա ցիա կան, թե՛ քրե ա կան գոր ծե րի 
շրջա նակ նե րում ար գե լադրված գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օրի նա կան 
տի րա պե տո ղի իրա վունքնե րի պաշտ պա նու թյու նը տվյալ գոր ծով վա րույ թի 
ավար տից հե տո: Բա ցի այդ, «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 45– րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ շա հագրգիռ 
ան ձը պետք է ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե
րյալ հայ ցով դի մի գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին ատյա նի դա տա րան, և նշված 
հայ ցա պա հան ջը պետք է քնն վի քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
(տե՛ս Տիգ րան Ենո քյանն ընդ դեմ պար տա պան Սամ վել Ստե փա նյա նի և պա հան
ջա տեր Լի լիա Ստե փա նյա նի թիվ ԿԴ1/0289/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի որո շու մը): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 45– րդ հոդ վա ծով օրենս դի րը սահ
մա նել է ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը դա տա կան կար գով ար գե լան քից հա
նե լու իրա վա կան կա ռու ցա կար գը, որը հան գում է հետևյա լին.
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1) ան ձը կա րող է ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու 
վե րա բե րյալ հայ ցով դի մել դա տա րան, 

2) ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ 
հայց կա րող է ներ կա յաց նել ինչ պես այդ գույ քի սե փա կա նա տե րը կամ դրա օրի
նա կան տի րա պե տո ղը, այն պես էլ ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից 
հա նե լու կա պակ ցու թյամբ Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ վա ծի 
իմաս տով իրա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն ունե ցող ցան կա ցած ան ձ,

3)  գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել 
ընդ դեմ պար տա պա նի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ և ընդ դա տյա է գույ քի գտնվե լու 
վայ րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատյա նի դա տա րա նին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը դա
տա կան կար գով ար գե լան քից հա նե լու վե րոգ րյալ կա ռու ցա կար գը նպա տա
կաուղղ ված է ան ձի գույ քային իրա վունքնե րի և, հատ կա պես, սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան ապա հով մա նը: Թեև գույքն ար գե լան քից հա նե լու 
վե րա բե րյալ հայ ցը բա վա րա րե լու իրա վա կան հիմ քերն օրենսդ րո րեն սահ ման
ված չեն, սա կայն Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ հայ ցը են թա կա է 
բա վա րար ման այն դեպ քե րում, երբ այս կամ այն գույքն ար գե լան քից հա նե լու 
վե րա բե րյալ հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քննու թյամբ հիմ նա վոր վում է, 
որ գույքն ար գե լան քի վերց նե լը խախ տում է այդ գույ քից անար գել օգտ վե լու՝ 
կոն վեն ցի ոն իմաս տով սե փա կա նա տի րոջ իրա վուն քը: 

Այս առու մով Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել մեջ բե րել Կոն
վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ գույ քից 
անար գել օգտ վե լու իրա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ
ման նե րի վե րա բե րյալ Եվրո պա կան դա տա րա նի կող մից ձևա վոր ված կա յուն նա
խա դե պային իրա վուն քը, որի հա մա ձայն՝ գույ քից անար գել օգտ վե լու մի ջամ տու
թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա 
առ կա յու թյան դեպ քում.

1)  մի ջամ տու թյու նը նա խա տես ված է օրեն քով,
2)  մի ջամ տու թյու նը բխում է հան րային շա հից,
3)  մի ջամ տու թյու նը բա վա րա րում է հա մա չա փու թյան պա հանջ նե րին: 
Այս պես, ըստ Եվրո պա կան դա տա րա նի` Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու

թյան 1 – ին հոդ վա ծի առա ջին և կարևո րա գույն պա հանջն այն է, որ գույ քից 
անար գել օգտ վե լու իրա վուն քի նկատ մամբ հան րային իշ խա նու թյան մի ջամ տու
թյու նը պետք է հիմն ված լի նի օրեն քի վրա. այս պա հան ջը բխում է ժո ղովր դա վա
րա կան հա սա րա կու թյան հիմ նա րար սկզ բունքնե րից մե կի՝ իրա վուն քի գե րա կա
յու թյան է ու թյու նից (տե՛ս The Former King of Greece and others v. Greece գոր ծով 
Եվրո պա կան դա տա րա նի 23.11.2000 թվա կա նի վճի ռը, 79– րդ կետ): Հետևա բար, 
առա ջին պայ մա նը են թադ րում է ոչ միայն ներ պե տա կան օրենսդ րու թյան շրջա
նակ նե րում սե փա կա նու թյան իրա վուն քի տվյալ սահ մա նա փա կու մը նա խա տե
սող օրեն քի առ կա յու թյու նը, այլ նաև այդ օրեն քի հա մա պա տաս խա նու թյունն 
իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քից բխող որո շա կի որա կա կան հատ կա նիշ
նե րի (տե՛ս James and Others v. The United Kingdom  գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա
նի 21.02.1986 թվա կա նի վճի ռը, 67– րդ կետ):

 Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման մի ջամ տու թյան իրա վա չա
փու թյան երկ րորդ պայ մա նի հա մա ձայն՝ այդ մի ջամ տու թյու նը պետք է հե տա
պնդի իրա վա չափ նպա տակ` ել նե լով ընդ հա նուր, հան րային շա հից, որի գնա
հատ ման հար ցում հան րային իշ խա նու թյան մար մին ներն օժտ ված են որո շա կի 
հայե ցո ղու թյամբ (տե՛ս James and Others v. The United Kingdom գոր ծով Եվրո պա
կան դա տա րա նի 21.02.1986 թվա կա նի վճի ռը, 46– րդ կետ):

 Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյան իրա վա չա փու
թյան եր րորդ պայ մա նը նա խա տե սում է, որ մի ջամ տու թյու նը պետք է ապա հո վի 
ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն հան րու թյան ընդ հա նուր շա հի և մար դու հիմ
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նա րար իրա վունքնե րի պաշտ պա նու թյան պա հանջ նե րի միջև (տե՛ս Sporrong and 
Lönnroth v. Sweden գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 23.09.1982 թվա կա նի վճի ռը, 
69– րդ կետ): Մաս նա վո րա պես, գույ քից անար գել օգտ վե լու իրա վուն քի ցան կա
ցած մի ջամ տու թյան դեպ քում կի րառ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ
նե րի միջև պետք է գո յու թյուն ունե նա հա մա չա փու թյան որո շա կի ող ջա միտ հա
րա բե րակ ցու թյուն (տե՛ս Scollo v. Italy գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 28.09.1995 
թվա կա նի վճի ռը, 32– րդ կետ): Եվրո պա կան դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման 
բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռու թյան հնա րա վոր չէ հաս նել այն դեպ քե րում, երբ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի մի ջամ տու թյան պատ ճա ռով սե փա կա նա տերն 
ստիպ ված է կրել ան հա մա չափ, ավե լորդ և չա փա զանց մեծ ծան րու թյուն (տե՛ս 
The Former King of Greece and others v. Greece գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 
23.11.2000 թվա կա նի վճի ռը, 89– րդ կետ): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գրա վի 
իրա վուն քից՝ որ պես Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ վա ծի իմաս
տով ան ձի՝ իր «գույ քից» անար գել օգտ վե լու իրա վուն քի իրա կա նաց ման նկատ
մամբ հան րային իշ խա նու թյան մի ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար
վել վե րոգ րյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում: Ը ստ այդմ, 
ար գե լան քի տակ գտնվող և գրա վի առար կա հան դի սա ցող գույքն ար գե լան քից 
հա նե լու վե րա բե րյալ գրա վա ռուի հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման, եթե այդ 
գույքն ար գե լան քի վերց նե լը կամ ար գե լան քի տակ պա հե լը չի հա մա պա տաս
խա նում սե փա կա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման նկատ մամբ մի ջամ տու
թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րին և չա փա նիշ նե րին:

 ԳՈՐ ԾԱՐՔ ՆԵՐ

22.07.2016 թ.

5. Ալ բերտ Պետ րոսսյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն Չիտ
չյանն ընդդեմ «Նո րո վի» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու
թյան և մյուս ների, քաղ. գործ թիվ ԿԴ1/0935/02/14

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել բա ցա հայ տել կեղծ 
գոր ծար քի իրա վա կան բնույ թը՝ ան դրա դառ նա լով հետևյալ հար ցադ րում նե րին.

1. ինչ պի սի՞ն է կեղծ գոր ծար քի կող մե րի ներ քին կամ քի և ար տա հայ տած կա
մա հայտ նու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը,

2. արդյո՞ք կեղծ գոր ծար քի բո լոր կող մե րի կամ քը պետք է ուղղ ված լի նի այդ
պի սի գոր ծար քի կնքմա նը,

3. արդյո՞ք գոր ծար քի փաս տա ցի կա տա րումն ինքնին ար գելք է կեղծ գոր
ծար քի առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար,

4. որո՞նք են կեղծ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանքնե րը:
Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ

րել է, որ օրենս դիրն ան վա վեր գոր ծարք նե րը դա սա կար գել է եր կու խմբի՝ վի ճա
հա րույց գոր ծարք ներ, որոնք ան վա վեր են դա տա րա նի կող մից այդ պի սին ճա
նա չե լու ուժով, և առո չինչ գոր ծարք ներ, որոնք ան վա վեր են օրեն քի ուժով՝ ան
կախ նման ճա նա չու մից: Միա ժա մա նակ օրենս դի րը, որ պես առո չինչ գոր ծարք
նե րի տե սակ, նա խա տե սել է նաև կեղծ գոր ծար քը: Կեղծ գոր ծարք ներն առո չինչ 
հա մա րե լը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ դրան ցում իրա կա նու թյու նը խե ղա
թյուր վում է դի տա վո րյալ կեր պով՝ բա ցա սա կան ազ դե լով քա ղա քա ցիա կան 
շրջա նա ռու թյան բա րե խիղճ մաս նա կից նե րի շա հե րի վրա: Կեղծ գոր ծարք 
կնքվում է այն դեպ քում, երբ ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել իրա վա հա րա բե րու թյան առ
կա յու թյան պատ րանք՝ քո ղար կե լու հա մար գոր ծար քի կնքման իրա կան շար ժա

¾ç 
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ռիթ նե րը: Այլ կերպ ասած՝ կեղծ գոր ծար քը ծա ռա յում է որ պես մի ջոց՝ գոր ծար քին 
մաս նա կից չհան դի սա ցող եր րորդ ան ձի հա մար իրա կա նու թյու նը դի տա վո րյալ 
խե ղա թյու րե լու հա մար (օ րի նակ՝ պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու 
հա մար գույքն առերևույթ օտա րե լը՝ պար տա տի րոջ մոտ գույ քի ան բա վա րա րու
թյան տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար):

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ար ձա
նագ րել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծարք (պայ մա նա գիր) նախևա ռաջ կա մային 
ակտ է, որն ուղղ ված է որո շա կի իրա վա կան հետևանքներ առա ջաց նե լուն: Գոր
ծար քի կնքման հա մար առաջ նային նշա նա կու թյուն ունեն «կամք» և «կա մա
հայտ նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րել 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, ձգ տու 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, եղա նա կը: Այլ կերպ ասած՝ գոր ծարքն այն կն քած 
ան ձանց ներ քին կամ քի և ար տա քին կա մա հայտ նու թյան հա մակ ցու թյունն է: 
Ը նդ որում, օրեն 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 կն քած ան ձանց ան ձնա կան հատ կա
նիշ նե րով, այն պես էլ ար տա քին ներ գոր ծու թյան ազ դե ցու թյամբ (տե՛ս Նել լի Հա
կո բյա նը և մյուս ներն ընդ դեմ «Համ խաչ» ՍՊԸ – ի թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա
նը գտել է, որ կեղծ գոր ծար քը հա մար վում է կամ քի արա տով գոր ծարք, քա նի որ 
այն չի պա րու նա կում գոր ծար քի կող մե րի նպա տա կադրված կա մային ակ տը՝ 
ներ քին կամ քը, ուղղ ված իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծագ մա նը, 
փո փոխ մա նը կամ դա դար մա նը: Կեղծ գոր ծար քի դեպ քում կող մե րը չու նեն իրա
կան նպա տակ՝ կն քե լու գոր ծարք՝ իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ 
առա ջաց նե լով, փո փո խե լով կամ դա դա րեց նե լով, նրանց իրա կան նպա տակն 
իրա վա հա րա բե րու թյան պատ րանք ստեղ ծելն է՝ իրա կան կամ քը թաքց նե լու 
նպա տա կով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը շին ծու գոր ծար քի վե րա բե րյալ նախ կի նում կա յաց
րած որո շում նե րից մե կով ար ձա նագ րել է, որ երկ կողմ գոր ծար քը կն քող նե րից 
միա յն մեկ կող մի մոտ խա թար ված կամ քի առ կա յու թյան դեպ քում չի կա րող այդ 
գոր ծար քը գնա հատ վել շին ծու, քա նի որ նման փաս տե րի առ կա յու թյու նը հնա րա
վոր հիմք է տա լիս հան գե լու հետևու թյան, որ հար ցը վե րա բե րում է խա բե ու թյամբ 
կնքված գոր ծար քին (վի ճա հա րույց գոր ծարք), որի հա մար օրենս դի րը (ՀՀ քա
ղա քա ցիա  կան օրենսգրքի 313– րդ հոդ ված) սահ մա նել է ան վա վեր ճա նա չե լու այլ 
հիմ քեր և դրա նից բխող հետևանքներ (տե՛ս Հաս միկ Բլուր ցյանն ընդ դեմ Վա հե 
Այ վա զյա նի և մյուս նե րի թիվ 3– 793 (ՎԴ) քա ղա քա ցիա  կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 18.05.2007 թվա կա նի որո շու մը): 

 Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա
նը գտել է, որ գոր ծար քը կեղծ որա կե լու հա մար ևս ան հրա ժեշտ է, որ պես զի գոր
ծար քի բո լոր կող մե րի կամքն ուղղ ված լի նի առերևույթ հա րա բե րու թյան ծագ ման 
տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լուն, հա կա ռակ դեպ քում, եթե գոր ծար քի կող մե րից միա յն 
մեկն է նման նպա տակ հե տապնդում, ապա առ կա կլի նի կամ քի արա տով այլ գոր
ծարք, քա նի որ երկ կողմ գոր ծար քը հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու
թյուն է, և եթե գոր ծար քը ձևա կերպ վում է առանց իրա վա կան հետևանքներ առա
ջաց նե լու մտադ րու թյան, ապա դա չի կա րող լի նել միա յն մեկ կող մի ցան կու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ չնա յած կեղծ գոր ծար քի 
կող մե րը ձևա կերպ վող գոր ծար քի որևէ իրա վա կան հետևանք փաս տա ցի առա
ջաց նե լու մտադ րու թյուն չու նեն, այ դու հան դերձ, որ պես զի եր րորդ ան ձինք հնա րա
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վո րու թյուն ունե նան վս տա հե լու կեղծ գոր ծար քին, գոր ծար քի կող մե րը, որ պես կա
նոն, ստեղ ծում են փաս տա ցի հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան պատ րանք՝ այդ 
թվում ձևա կա նո րեն առա ջաց նե լով այն հետևանքնե րը, որոնք պետք է առա ջա
նային, եթե կնքվեր իրա կան գոր ծարք (այդ թվում նաև՝ գոր ծար քից բխող իրա
վունքնե րը պե տա կան գրանց ման են թար կե լով): Վե րը շա րադրվա ծը վե րա բե
րում է ինչ պես գոր ծար քի ձևին, այն պես է լ՝ բո վան դա կու թյա նը, կող մե րին և դրսևո
րած կա մա հայտ նու թյա նը: Այլ կերպ ասած՝ ստեղծ վում է տպա վո րու թյուն, որ գոր
ծար քի բո լոր տար րե րը պահ պան ված են: Ը նդ որում, կեղծ գոր ծար քը կա րող է և 
փաս տա ցի կա տար ված լի նել (մաս նա կի կամ լրիվ), սա կայն կա տար ման նպա տա
կը նույն պես պատ րանքն իրա կա նու թյա նը մո տեց նե լը լի նի՝ հե տա գա յում, այ դու
հան դերձ, գոր ծար քի իրա վա կան հետևանքներն առա ջաց նե լու ցան կու թյուն չու նե
նա լով: Եվ հա կա ռա կը, հնա րա վոր է նաև գոր ծար քը կա տար ված չլի նի, սա կայն 
իրա կա նում չլի նեն կեղծ գոր ծար քի մյուս հատ կա նիշ նե րը, և տվյալ դեպ քում առ կա 
լի նի միա յն պար տա վո րու թյան խախ տում: Ո ւս տի, միա յն գոր ծար քի կա տար ված 
լի նե լը կամ չլի նե լը չի կա րող բա ցա ռել կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը, և այդ հան
գա ման քը պետք է գնա հատ վի մյուս հան գա մանքնե րի հա մա տեքս տում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է, որ կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը գնա
հա տե լիս դա տա րան նե րը պետք է գնա հատ ման ար ժա նաց նեն գոր ծար քի կող մե
րի մո տա կա և հե ռա հար նպա տակ նե րը՝ հաշ վի առ նե լով, որ գոր ծար քի կնքման 
մո տա կա նպա տա կը գոր ծար քի տպա վո րու թյուն ստեղ ծելն է, իսկ հե ռա հար 
նպա տա կը՝ կող մե րի կամ նրան ցից մե կի հա մար որևէ առա վե լու թյուն ստա նա լը 
կամ որևէ սահ մա նա փա կում շրջան ցե լը: Հե ռա հար նպա տա կի մա սին կա րող է 
վկայել, օրի նակ, չկա տար ված պար տա վո րու թյան, օրի նա կան ուժի մեջ մտած՝ 
չկա տար ված դա տա կան ակ տի կամ այլ նմա նա տիպ հան գա մանքնե րի առ կա յու
թյու նը: Ի տար բե րու թյուն հե ռա հար նպա տա կի, որի առ կա յու թյու նը հաս տա տե
լու հա մար կա րող են ներ կա յաց վել ուղ ղա կի ապա ցույց ներ, մո տա կա նպա տակն 
ապա ցու ցե լը բարդ է՝ հաշ վի առ նե լով, որ այն վե րա բե րում է գոր ծար քի կող մե րի 
ներ քին կամ քին, հետևա բար՝ մո տա կա կամ քը բա ցա հայ տե լու հա մար կա րող են 
ներ կա յաց վել նաև անուղ ղա կի ապա ցույց ներ: Մո տա կա կամ քը բա ցա հայ տե լու 
հա մար կա րող է ուղեն շային լի նել, օրի նակ, գոր ծար քի կող մե րի դրսևո րած վար
քագ ծի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը, մաս նա վո րա պես այն, որ եթե տվյալ 
գոր ծար քի իրա վա կան հետևանքնե րին կա րե լի է հաս նել ավե լի խնայո ղա կան և 
կարճ ճա նա պար հով, առանց լրա ցու ցիչ գոր ծարք նե րի կնքման, ապա առ կա 
ավե լորդ օղակ նե րը կա րող են վկայել քո ղարկ ված նպա տա կի առ կա յու թյան մա
սին (օ րի նակ՝ ավե լորդ գոր ծարք ներ կա րող են կնքվել լրա ցու ցիչ ծախ սեր ցույց 
տա լու՝ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով): Կամ գոր
ծար քը կեղծ լի նե լու մա սին կա րող է վկայել այն հան գա ման քը, որ գոր ծար քի 
կող մե րից մեկն ի սկզ բա նե ի վի ճա կի չէր լի նե լու կա տա րել գոր ծար քով ստանձ
նած պար տա վո րու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ հա մա պա տաս խան սար քա վո րում նե րի, 
աշ խա տու ժի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա  կան օրենսգրքի 306– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից 
բխում է, որ օրենս դի րը կեղծ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հա տուկ հե
տևանքներ չի նա խա տե սել: Հետևա բար, ըստ է ու թյան, պետք է կի րա ռե լի լի նեն 
ՀՀ քա ղա քա ցիա  կան օրենսգրքի 304– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հետևանքնե
րը: Այ դու հան դերձ, հաշ վի առ նե լով, որ կեղծ գոր ծար քի դեպ քում գոր ծար քի 
փաս տա ցի կա տա րում, որ պես կա նոն, տե ղի չի ունե նում, նմա նա տիպ դեպ քե
րում վե րոգ րյալ նոր մի կի րա ռումն ունի առանձ նա հատ կու թյուն ներ, մաս նա վո
րա պես՝ որ պես ան վա վե րու թյան հետևանք կա րող է լի նել նախ կին սե փա կա նա
տի րոջ տիտ ղո սի վե րա կանգնու մը, դա տա կան ակ տով գոր ծար քի կեղծ լի նե լու 
հան գա ման քը հաս տա տե լը, որը կա րող է հան գեց նել որ պես ան վա վե րու թյան 
հետևանք այլ ածան ցյալ պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լուն (օ րի նակ՝ իրա վուն քի պե
տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լը): 
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Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մադրման ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել առանձ նաց նել կեղծ գոր ծար քի հետևյալ 
տար րե րը, որոնց գնա հա տու մը կոնկ րետ գոր ծի շրջա նակ նե րում կն պաս տի բա
ցա հայ տե լու կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը՝

1. Կեղծ գոր ծար քի օբյեկտն այն իրա վա հա րա բե րու թյուն ներն են, որից կող
մե րը ցան կա նում են խու սա փել, այ սինքն՝ կեղծ գոր ծարք կն քե լու իրա կան պատ
ճառ հան դի սա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը: Որ պես հա տուկ օբյեկտ՝ կա րե լի է 
առանձ նաց նել քա ղա քա ցիա ի րա վա կան շրջա նա ռու թյան այն կոնկ րետ սուբյեկ տի 
իրա վունքներն ու օրի նա կան շա հե րը, որոնք ոտ նա հար վում են կեղծ գոր ծարք կն
քե լու հետևան քով (օ րի նակ՝ պար տա վո րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու նպա
տա կով կնքված կեղծ գոր ծար քի դեպ քում պար տա տի րոջ շա հե րը):

2. Օբյեկ տիվ կող մից կեղծ գոր ծարք նե րը դրսևոր վում են այն պի սի գոր ծո
ղու թյուն նե րով (ան գոր ծու թյամբ), որի ար դյուն քում ստեղծ վում է իրա կան հա րա
բե րու թյան առ կա յու թյան տպա վո րու թյուն: Գոր ծար քը կն քե լուց հե տո կող մե րի 
վար քա գի ծը, որ պես կա նոն, դրսևոր վում է ան գոր ծու թյամբ՝ կող մե րը չեն իրա
կա նաց նում հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ՝ գոր ծար քի իրա կան 
հետևանքնե րի առա ջաց ման հա մար:

3. Կեղծ գոր ծար քի սուբյեկ տիվ կող մը դրսևոր վում է գոր ծար քի բո լոր կող
մե րի դի տա վո րու թյամբ: Կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար 
բա վա րար չէ միայն մեկ կող մի դի տա վո րու թյու նը՝ կն քե լու կեղծ գոր ծարք: Կող
մե րից մե կի դի տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ 
գոր ծար քի կեղծ լի նե լը հաս տա տե լու հա մար, քա նի որ գոր ծար քի բա րե խիղճ 
կող մը չպետք է տու ժի մյուս կող մի ան բա րեխղ ճու թյան հետևան քով: Բա ցի այդ, 
կեղծ գոր ծար քի նպա տակն իրա վա հա րա բե րու թյան պատ րանք ստեղ ծելն է, իսկ 
նման տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի բո լոր կող
մերն ի սկզ բա նե նման ցան կու թյուն ունե նան:

22.07.2016 թ.

6. Ալ բերտ Այ նա ջյանն ընդդեմ Սո նա Բո րյանի (Շի րի նյան) և մյուս ների, քաղ. 
գործ թիվ ԵՄԴ/1469/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի կող մից կնքված 
նվի րատ վու թյան գոր ծար քը մյուս մաս նակ ցի պա հան ջով կա րող է ան վա վեր ճա
նաչ վել այն դեպ քում, երբ գոր ծում առ կա չէ որևէ գրա վոր ապա ցույց այն մա սին, 
որ մյուս մաս նա կի ցը տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը գոր ծար քը կն քե լիս:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե
րում ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ և 201– րդ հոդ ված
նե րով նա խա տես ված իրա վադ րույթ նե րի մեկ նա բա նու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նա կից նե րից մե կի կող
մից կնքված` ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան տնo րին ման գոր ծարքն ան վա վեր ճա
նա չե լու հա մար բա վա րար չէ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նա կից նե րի` 
ամուuին ներ հան դիuա նա լու մաuին գոր ծար քի մյուu կող մի, մաu նա վո րա պեu` 
գնոր դի տե ղե կաց ված լի նե լու փաu տը: Նման պա հան ջը դա տա րա նի կող մից կա
րող է բա վա րար վել միայն, եթե միա ժա մա նակ առ կա են եր կու պայ ման ներ` 

1. հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ վի ճե լի գոր ծար քը կն քե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ լիա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը, 

2. գոր ծար քի մյուս կող մի այդ մա սին իմա նա լը կամ դրա մա սին ող ջամ տո րեն 
են թադ րե լու ակն հայտ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը (տե՛ս Թա գուշ Պետ րո
սյանն ընդ դեմ Ժան նա Ղա զա րյա նի թիվ 3– 459(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի որո շու մը, Գա յա նե Թու մա սյանն 
ընդ դեմ Հով հան նես Երի ցյա նի և մյուս նե րի թիվ ԱՐԴ1/0956/02/11 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի որո շու մը): 

¾ç 
54–63
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Մեկ այլ որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է ընդ հա նուր հա մա
տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան վե րա բե րյալ իրա
վադ րույթ նե րը` ար ձա նագ րե լով, որ օրենս դի րը, հաշ վի առ նե լով ընդ հա նուր հա
մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման հիմ քը՝ ամուս նա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը և օրեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րը, ըստ է ու թյան, ամ րագ րել է 
ընդ հա նուր գույ քը տնօ րի նե լու ժա մա նակ մյուս հա մա սե փա կա նա տե րե րի հա մա
ձայ նու թյան և դրա տնօ րին ման գոր ծարք կն քե լու իրա վուն քի առ կա յու թյան կան
խա վար կա ծը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան գույ
քը տնօ րի նե լու ժա մա նակ մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կան
խա վար կա ծը նվի րատ վու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ, 
քա նի որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան գույ քի նվի րատ վու թյան դեպ քում օրենս դի
րը նա խա տե սել է սահ մա նա փա կում ներ: Այս պես, հա մա տեղ սե փա կա նու թյան 
ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան ձևով տնօ րին ման հա մար պար տա դիր 
կեր պով ան հրա ժեշտ է բո լոր հա մա սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը, և չի 
սահ ման վել բա ցա ռու թյուն (տե՛ս Նա րի նե Նալ բան դյանն ընդ դեմ «Ին տար կո 
Քոնսթ րաքշն» ՓԲԸ – ի բաժ նե տեր Հրաչ–  Ներ սես Կապ րի ե լյա նի, Արա գած Ախո
յա նի թիվ ԵՔԴ/0256/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով վե րոն շյալ որոշ մամբ ար տա հայտ ված 
դիր քո րո շու մը, ար ձա նագ րել է, որ ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո 
գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան դեպ քում կի րա ռե լի չէ հա մա տեղ սե փա կա նու
թյան մաս նակ ցի` գույ քը տնօ րի նե լու հա մա ձայ նու թյան կան խա վար կա ծը: Նկա տի 
ունե նա լով այն, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով 
սահ ման ված իրա վա կար գա վո րու մից բա ցի, օրենս դի րը նա խա տե սել է նաև հա
տուկ կար գա վո րում նվի րատ վու թյան գոր ծար քի հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 599– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ օրենսդ րի կող մից նման հա տուկ նորմ նա խա տե սելն ինքնան պա տակ չէ: 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի վե րոն շյալ հոդ վա ծում ամ րագ րե լով «հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյուն» ար տա հայ տու թյու նը` 
օրենս դի րը կարևո րել է հա մա տեղ սե փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի կա մա
հայտ նու թյու նը նվի րատ վու թյան գոր ծարք կն քե լիս: Հետևա բար ընդ հա նուր հա
մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը նվի րե լիս պա հանջ վում է բո լոր 
հա մա սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը, իսկ հա մա սե փա կա նա տի րոջ հա
մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կան խա վար կա ծը չի գոր ծում: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ընդ գծել է, որ ի տար բե րու թյուն գոր
ծարք նե րի` հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյունն ինքնին 
չի առա ջաց նում, փո փո խում կամ դա դա րեց նում իրա վունքներ ու պար տա կա նու
թյուն ներ: Այդ պի սի հա մա ձայ նու թյան դերն ավե լի սահ մա նա փակ է: Հա մա ձայ
նու թյունն ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է, որի առ կա յու թյամբ եր կու կամ ավե լի 
կող մե րի հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյու նը (ե րկ կողմ կամ բազ մա
կողմ գոր ծարք նե րի դեպ քում) կամ մեկ կող մի կա մա հայտ նու թյու նը (միա կողմ 
գոր ծար քի դեպ քում) հնա րա վո րու թյուն է ստա նում առա ջաց նե լու, փո փո խե լու 
կամ դա դա րեց նե լու իրա վա հա րա բե րու թյուն, այլ կերպ ասած՝ այն հան դի սա
նում է ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման գոր ծար քի կնքման հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով նվի րատ վու թյան գոր ծարք կն քե լու հա մար հա մա տեղ սե
փա կա նու թյան մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյան ձևին` Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը հա մա ձայ նու թյան կոնկ րետ ձև չի նա խա տե սել ինչ
պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ, այն պես էլ նույն 
օրենսգրքի 599– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տե րով: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի՝ Հա յաս տա նի Հան րա
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պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը որո շե լու վե
րա բե րյալ գոր ծով 24.02.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1009 որոշ ման եզ րա փա կիչ 
մա սում ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 
3– րդ կե տը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը` այդ մա սի առա ջին 
նա խա դա սու թյան դրույթ նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան այն բո վան դա կու
թյամբ, հա մա ձայն որի` հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից յու րա քան
չյուրն իրա վունք ունի կն քե լու ընդ հա նուր գույ քը տնօ րի նե լու գոր ծարք ներ, եթե 
այլ բան նա խա տես ված չէ նրանց հա մա ձայ նու թյամբ` նկա տի ունե նա լով, որ ներ
քո հի շյալ դեպ քե րում առան ձին մաս նակ ցի կող մից գույ քի տնօ րին ման գոր ծարք 
կն քե լիս ան հրա ժեշտ է բո լոր հա մա սե փա կա նա տե րե րի պո զի տիվ հա մա ձայ
նու թյու նը, ին չը կփաս տի գոր ծարք կն քող մաս նակ ցի մոտ ան հրա ժեշտ լիա զո
րու թյան առ կա յու թյու նը: Այդ դեպ քերն են.

ա) երբ հա մա սե փա կա նա տե րե րի իրա վունքնե րը պե տա կան գրան ցում են 
ստա ցել և սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նում հստակ 
նշված է, որ գույ քը պատ կա նում է կոնկ րետ սե փա կա նա տե րե րի` հա մա սե փա կա
նու թյան իրա վուն քով,

բ) երբ «Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 18– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գով ու դեպ քե րում գույ քի նկատ
մամբ իրա վունքնե րը և սահ մա նա փա կում նե րը ծա գում են օրեն քի հի ման վրա և 
ունեն իրա վա բա նա կան ուժ` ան կախ պե տա կան գրան ցու մից: 

Այս պի սով, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քննար կե լով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի 
սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը, ար ձա նագ րել է մաս նակ ցի պո զի տիվ հա մա
ձայ նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը որո շա կի դեպ քե րում` չմաս նա վո րեց նե լով հա
մա ձայ նու թյան ձևը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա մա տեղ սե
փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան դեպ քում մյուս մաս նակ ցի 
հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է դրսևոր վել ցան կա ցած ձևով` պայ մա նով, որ այդ 
հա մա ձայ նու թյու նը լի նի հստակ ար տա հայտ ված: Բա ցի այդ, նկա տի ունե նա լով, 
որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյու նը գոր ծարք չէ, այլ 
ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է գոր ծար քի կնքման հա մար` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան 
դեպ քում մյուս մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյան ձևի նկատ մամբ են թա կա չեն կի
րառ ման գոր ծար քի ձևի վե րա բե րյալ օրենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը, այլ 
կերպ ասած` նման հա մա ձայ նու թյան ար տա հայտ ման հա մար պար տա դիր չէ նո
տա րա կան ձևի պահ պան ման պա հան ջը։ 

 ՀԱՅ ՑԱՅԻՆ ՎԱ ՂԵ ՄՈՒԹՅՈՒՆ

22.04.2016 թ.

7. ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյունն ընդդեմ Հեն րիկ Սարգ սյանի, քաղ. գործ 
թիվ ԵՄԴ/1149/02/12

Խն դիր. Ո ՞ր պա հից է սկս վում հայ ցային վա ղե մու թյան ըն թաց քը հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հետևան քով առա ջա ցած վնա սի գու մա րը 
տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նից (գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րից) բռ նա գան
ձե լու պա հան ջով այն դեպ քում, երբ տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նի նկատ
մամբ քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վել է:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած որո շում նե րում, դա տա կան պրակ տի կայի միաս նա կա նու թյունն ապա
հո վե լու նկա տա ռու մով, ար դեն իսկ ան դրա դար ձել է դա տա խա զու թյան՝ հար
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կային պար տա վո րու թյուն նե րը տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նից (գոր ծա դիր 
մարմ նի ղե կա վա րից) բռ նա գան ձե լու պա հան ջի իրա վա չա փու թյան հար ցին: Մաս
նա վո րա պես` Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ դա տա
խա զու թյա նը վե րա պահ ված պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան իրա վա սու
թյու նը կոնկ րե տաց վել է «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա
ծում, որ տեղ ամ րագրված են դա տա խա զու թյան այն լիա զո րու թյուն նե րը, որոն ցով 
իրա կա նաց վե լու է պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյուն: Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան իրա կա նա ցու մը կախ
ված լիա զո րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նից, ունի իրա կա նաց ման տար բեր մե
խա նիզմ ներ: Այս պես, «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի 
2–  րդ մա սի 1 – ին և 3– րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում դա տա խա զու թյունն 
օգտ վում է դա տա վա րա կան այն իրա վունքնե րից և կրում է այն պար տա կա նու
թյուն նե րը, որոնք ունե նա լու էր պե տա կան այն մար մի նը, ով հայց ներ կա յաց նե լու 
պար տա կա նու թյուն ուներ: Հետևա բար դա տա խա զու թյու նը զրկ ված չէ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով տնտես վա րող սուբյեկ տի դեմ հար կային պար տա վո
րու թյուն նե րի կա տար մա նը պար տա վո րեց նե լու հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո
րու թյու նից, եթե պե տա կան իրա վա սու մար մի նը ցու ցա բե րում է ան գոր ծու թյուն 
կամ դի մել է դա տա խա զու թյա նը նման հայց ներ կա յաց նե լու միջ նոր դու թյամբ: 
Անդ րա դառ նա լով «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի 2– րդ կե տին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այդ լիա զո րու թյու նը 
վե րա բե րում է բո լոր այն դեպ քե րին, երբ հայց հա րու ցե լու լիա զո րու թյամբ օժտ ված 
չէ որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին: Նշված իրա վա
կար գա վո րու մը վեր լու ծե լով չվճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ար
դյուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու խնդ րի հա մա տեքս տում, 
ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 205– րդ հոդ վա ծի հի ման 
վրա հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի կարճ ման պա րա գա յում, արար քի` որ պես հան
ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ խոսք լի նել չի կա րող, մինչ դեռ քա ղա քա ցիաի րա վա
կան հա րա բե րու թյու նը (վ նաս պատ ճա ռե լու հիմ քով ծա գող իրա վա հա րա բե րու
թյու նը) շա րու նա կում է գո յու թյուն ունե նալ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման 
իրա վի ճա կում տնտես վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի (կամ պա տաս խա նա տու պաշ
տո նա տար ան ձի) կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) հետևան քով 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու ար դյուն քում պե տու թյա նը պատ
ճառ ված վնա սը տնտես վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րից բռ նա գան ձե լու պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյամբ որևէ պե տա կան մար մին օժտ ված չէ: Վե րոգ րյա լի 
ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ դա տա խա զու թյունն իրա
վա սու է, որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում, հար կային հաշ
վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյուն ունե ցող ան ձից չվճար ված կամ 
պա կաս վճար ված գու մար նե րը գան ձե լու հայց ներ կա յաց նել քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով (տե՛ս օրի նակ, ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ
դեմ Վա լեն տի նա Մկրտ չյա նի թիվ ԵԿԴ/3058/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ հար կային հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյուն ունե ցող ան
ձից չվճար ված կամ պա կաս վճար ված գու մար նե րը գան ձե լու պա հան ջի հիմ քում 
ըն կած իրա վա հա րա բե րու թյու նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում որակ վել է 
որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյուն, 
իսկ վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ, որ պես քա ղա քա
ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյան, կի րա ռե լի են քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի ընդ
հա նուր ինս տի տուտ նե րը, այդ թվում նաև՝ հայ ցային վա ղե մու թյան ինս տի տու տը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օրենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցային վա ղե
մու թյան ընդ հա նուր երեք տար վա ժամ կե տը, միա ժա մա նակ սահ մա նել է նաև 
այդ ժամ կե տի հաշ վարկ ման կար գը, այն է` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի 
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ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, երբ ան ձն իմա ցել է կամ պետք է իմա ցած լի
ներ իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս Ռազ միկ, Սի րա նուշ, Կա րեն, Տիգ րան 
Մա նու չա րյան ներն և Կա րի նե Հա րու թյու նյանն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա
րա րու թյան, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ԵԿԴ/0502/02/13 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

Այ սինքն` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, 
որն ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մե լու դա տա րան իր իրա վունքնե րի 
պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Հայ ցային վա ղե մու թյան գործ նա կան կի րա ռու թյան 
հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ունի հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը 
ճիշտ որո շե լը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 337– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի 
իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը ծա գած է հա
մար վում միայն այն պա հին, երբ իրա վա զոր ան ձն իմա ցել է կամ պետք է իմա
ցած լի ներ իրա վա խախտ ման փաս տի մա սին: Հետևա բար հայ ցային վա ղե մու
թյան ժամ կե տի սկիզ բը որո շե լու հա մար է ա կան է իրա վուն քի խախտ ման առ կա
յու թյու նը և դրա մա սին շա հագրգիռ ան ձի իմա նա լու կամ այդ պի սի հա վա նա կա
նու թյան առ կա յու թյան պա հը։

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ յու րա քան չյուր դեպ քում հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ
նել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը, վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ
թը և սուբյեկ տային կազ մը: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը բխում է 
օրենսդ րա կան կար գա վոր ման տրա մա բա նու թյու նից: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան օրենս գիր քը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը սահ մա
նել է որ պես հայ ցը մեր ժե լու հիմք, ին չը նշա նա կում է, որ ան գամ այն դեպ քում, 
երբ պա տաս խա նո ղը հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ դի մում է 
ներ կա յաց րել քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան սկզբ նա կան փու լե րում (գոր
ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու), դա տա րա նը, այ նուա մե նայ նիվ, 
պետք է գոր ծը քննի ըստ է ու թյան և վերջ նա կան դա տա կան ակ տում գնա հա տա
կան տա հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյա նը: 
Օ րենսդ րի այս մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հայ ցային 
վա ղե մու թյան ինս տի տու տի առան ձին տար րե րի` կի րա ռե լի ժամ կե տի (ընդ հա
նուր, կրճատ կամ եր կար), այդ ժամ կե տի հաշ վար կի սկզ բի, ընդ հատ ման կամ 
կա սեց ման հար ցե րը որոշ դեպ քե րում հնա րա վոր է պար զել միայն վի ճե լի իրա
վա հա րա բե րու թյան որո շա կիաց ման ար դյուն քում, այ սինքն` պար զե լով վի ճե լի 
իրա վա հա րա բե րու թյան տե սա կը (վար ձա կա լու թյան, հո ղային, ըն տա նե կան, աշ
խա տան քային և այլ), մաս նա կից նե րի շրջա նա կը, իրա վունքնե րի և պար տա կա
նու թյուն նե րի ծա վա լը:

 Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար առա վել 
կարևոր վում է իրա վա զոր ան ձի կար գա վի ճա կը: Քա ղա քա ցիա կան իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րում, քա ղա քա ցի նե րից և իրա վա բա նա կան ան ձան ցից զատ, որ
պես իրա վա զոր ան ձ կա րող է հան դես գալ նաև պե տու թյու նը: Վեր ջինս քա ղա
քա ցիա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին մաս նակ ցում է այդ նպա տա կի հա
մար լիա զոր ված պե տա կան մար մին նե րի մի ջո ցով: Հետևա բար բո լոր այն դեպ
քե րում, երբ որ պես իրա վա զոր ան ձ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
դա տա րան է դի մում պե տու թյու նը` ի դեմս պե տա կան մարմ նի, հայ ցային վա ղե
մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նախևա ռաջ 
պար զել` արդյոք տվյալ պե տա կան մար մինն իրա վա սու է վի ճե լի իրա վա հա րա
բե րու թյան շրջա նակ նե րում ներ կա յաց նե լու պե տու թյան շա հե րը և երկ րորդ` 
երբ է վեր ջինս բա ցա հայ տել կամ պետք է բա ցա հայ տած լի ներ պե տա կան շա հի 
խախտ ման փաս տը: Ը նդ որում, թե՛ առա ջին և թե՛ երկ րորդ հար ցադ րում նե րի 
շրջա նակ նե րում պետք է ուսում նա սի րել տվյալ պե տա կան մարմ նի` օրենսդ րու
թյամբ ամ րագրված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, սույն որոշ ման շրջա նակ նե րում ար դեն իսկ ար ձա
նագ րե լով, որ հար կային հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյուն 
ունե ցող ան ձից չվճար ված կամ պա կաս վճար ված գու մար նե րը գան ձե լու պա
հան ջի հիմ քում ըն կած իրա վա հա րա բե րու թյու նը պե տու թյա նը պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյուն է, իսկ այդ իրա վա հա րա բե րու թյու
նից բխող պա հան ջի իրա վուն քը պատ կա նում է դա տա խա զու թյա նը, որը վեր
ջինս կա րող է իրաց նել քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան կար գով հայց հա րու ցե լով, 
նշել է, որ դա տա րա նում վե րը նշված իրա վա հա րա բե րու թյու նից բխող պե տա
կան շա հը ներ կա յաց նե լու իրա վա սու մար մի նը դա տա խա զու թյունն է, իսկ թե 
երբ է վեր ջինս բա ցա հայ տել կամ պետք է բա ցա հայ տած լի ներ պե տա կան շա հի 
խախտ ման փաս տը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում 
պետք է հաշ վի առ նել հայ ցի փաս տա կան հան գա մանքնե րը և ի հիմ նա վո րումն 
դրանց` դա տա րան ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ այն դեպ քե րում, երբ 
պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հայ ցը ներ կա յաց վել է տնտես
վա րող սուբյեկ տի պաշ տո նա տար ան ձի դեմ, ում լիա զո րու թյունն է հար կային 
հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը, ան հրա ժեշտ է ապա ցու ցել տվյալ ան ձի 
կող մից ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան կա տա րած լի նե
լու փաս տի առ կա յու թյու նը, որ պի սին հիմ նա վոր վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ապա ցույց նե րով: 

Վե րոն շյալ եզ րա հան գում նե րի հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու
նել նաև Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քը: Մաս նա վո րա
պես` Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ չնա յած քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա
նատ վու թյան ծագ ման պայ ման նե րը հան գա մանքնե րի բե րու մով կա րող են որոշ 
դեպ քե րում հա մընկ նել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց ման պայ
ման նե րի հետ, այ դու հան դերձ քա ղա քա ցիաի րա վա կան հայ ցը պետք է լուծ վի 
քա ղա քա ցիա կան պար տա վո րա կան իրա վուն քի սկզ բունքնե րի հի ման վրա: 
Քրե ա կան գոր ծով իրա կա նաց ված դա տա վա րու թյան ար դյուն քը որո շիչ չէ վնա
սի հա տուց ման վե րա բե րյալ գոր ծով: Տու ժողն իրա վունք ունի պա հան ջե լու վնաս
նե րի հա տու ցում ան կախ այն հան գա ման քից պա տաս խա նո ղը դա տա պարտ
վել է, թե` ար դա րաց վել, և փոխ հա տուց ման հար ցը պետք է դառ նա իրա վա կան 
ինքնու րույն գնա հատ ման առար կա, որի պա րա գա յում ապա ցուց ման չա փո րո
շիչ ներն է ա կա նո րեն տար բեր վում են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան են
թար կե լու դեպ քե րից: Եվրո պա կան դա տա րա նի կար ծի քով այն, որ միև նույն 
արար քը կա րող է առա ջաց նել քրե ա կան գոր ծի հետ նույ նա կան (ընդ հա նուր) 
հան գա մանքնե րից (փաս տե րից) բխող վնա սը հա տու ցե լու քա ղա քա ցիաի րա վա
կան պար տա կա նու թյուն, բա վա րար հիմ քեր չի ստեղ ծում ան ձի նկատ մամբ կի
րառ ված քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը դի տել նաև «ք րե ա
կան պա տիժ» (տե՛ս Ռինգվոլդն ընդ դեմ Նոր վե գիայի գոր ծով Եվրո պա կան դա
տա րա նի 11.02.2003 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 38):

 Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով նմա նա տիպ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի
կան` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա խա զու
թյու նը, իրաց նե լով «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի 2– րդ կե տով իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյու նը, հայց է հա րու ցել տնտես
վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նի դեմ՝ չվճար ված կամ պա կաս վճար ված հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րը որ պես պե տու թյան պատ ճառ ված վնաս գան ձե լու պա
հան ջի մա սին, և պա հան ջի փաս տա կան հիմ քում վկա յա կո չել է հա մա պա տաս
խան սուբյեկ տի՝ նշված արար քի հա մար հա մա նե րում կի րա ռե լու, ինչ պես նաև 
քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքով նա խա տես ված 
որևէ հիմ քով ազատ ված լի նե լու փաս տը, իսկ ի հիմ նա վո րումն այդ փաս տի՝ ներ
կա յաց րել է քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով կա յաց ված հա մա պա տաս խան 
որո շում, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը որո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 



xxxvi Իրավական դիրքորոշումներ

պար զել տվյալ որոշ ման վե րա բե րյալ դա տա խա զու թյան իրա զեկ ման պա հը, որ
պի սի փաս տը են թա կա է պարզ ման՝ հաշ վի առ նե լով այդ որոշ ման կա յաց ման ըն
թա ցա կար գում դա տա խա զու թյան լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը:

22.07.2016 թ.

8. «Նաի րի Ին շու րանս» ապա հո վագ րա կան ՍՊԸ–ն ընդդեմ Ար թուր Իչ մի
լ յանի, քաղ. գործ թիվ ԵՄԴ/2775/02/14

Խն դիր. 1) Վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան դեպ քում ան ձի կող մից իր 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը պաշտ պա նե լու 
հա մար դա տա րան դի մե լու ժամ կետ ներն ինչ պե՞ս են հա րա բե րակց վում մի մյանց 
և հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հետ, 

2) արդյո՞ք իրա վա բա նա կան ան ձը կա րող է ներ կա յաց նել հայ ցային վա ղե
մու թյան բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու միջ նոր դու թյուն: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի
նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1087.1– րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր մա նը, ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը հնա
րա վո րու թյուն է տվել շա հագրգիռ ան ձին դա տա րան դի մե լու բո լոր դեպ քե րում` 
ոչ ուշ, քան մինչև վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան պա հից վեց ամի սը լրա
նա լը: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել վի րա վո
րան քը կամ զրպար տու թյու նը: Հետևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ան ձը տե
ղե կա նում է զրպար տու թյան կամ վի րա վո րան քի մա սին վեց ամի սը լրա նա լուց 
հե տո, բաց է թողնվում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը (տե՛ս Թա թուլ Մա նա
սե րյանն ընդ դեմ «Ս կիզբ Մե դիա Կենտ րոն» ՍՊԸ – ի թիվ ԵԿԴ/2293/02/10 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը):

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րոն շյալ ժամ կետ ներն 
այն պի սի ժամ կետ ներ են, որոնց ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց
նե լու մի ջո ցով ակն կա լել խախտ ված իրա վունքնե րի պաշտ պա նու թյուն: Հետևա
բար այդ ժամ կետ ներն իրենց բնույ թով հա մա պա տաս խա նում են հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տին, և դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի` հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ կա նո նա կար գում նե րը 
(տե՛ս Վա նո Եղիա զա րյանն ընդ դեմ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի, եր րորդ ան ձ «Ս կիզբ Մե
դիա Կենտ րոն» ՍՊԸ – ի թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ մե կամ սյա ժամ կե տը, որ պես հայ ցային վա ղե
մու թյան ժամ կետ նե րառ ված լի նե լով վե ցամ սյա ժամ կե տում, են թա կա է վե րա
կանգն ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գով: Մինչ դեռ վե ցամ սյա ժամ կե տի բաց թող ման դեպ քում այն վե րա կանգն
ման են թա կա չէ: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օրենսդ րա կան նման ձևա կեր
պու մը են թադ րում է, որ վի րա վո րան քի և զրպար տու թյան դեպ քում դրա տա րած
ման մա կար դա կը նվա զում է որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում, որից 
հե տո առար կա յա զուրկ է դառ նում նման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը: Մյուս կող մից 
հատ կան շա կան է այն, որ բո լոր դեպ քե րում վե ցամ սյա ժամ կե տում հայ ցի ներ կա
յա ցու մը դեռևս չի նշա նա կում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի պահ պա
նում, քա նի որ այդ դեպ քում իմաս տա զուրկ է դառ նում մե կամ սյա ժամ կե տի նա
խա տե սու մը: Ը նդ հան րաց նե լով վե րոն շյալ եզ րա հան գու մը` Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան հարց բարձ րաց նե լիս դա տա
րան նե րը նախևա ռաջ պետք է գնա հա տեն վե ցամ սյա ժամ կե տի պահ պան
ված լի նե լու հան գա ման քը, ապա դրա շրջա նակ նե րում ան դրա դառ նան մե կամ
սյա ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հար ցին: 

¾ç 
73–83



Իրավական դիրքորոշումներ xxxvii

Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը բաց թո ղած լի նե լու կամ չլի նե լու փաս տի 
ապա ցու ցու մը վի րա վո րան քի և զրպար տու թյան հետևան քով պատ ճառ ված 
վնաս նե րի հա տուց ման գոր ծե րով առանձ նա հա տուկ է այն քա նով, որ քա նով ժամ
կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը կապ ված է տու ժո ղի տե ղե կաց ված լի նե լու հետ: Այս 
առու մով գրե թե ան հնար է պա տաս խա նո ղի (հայ ցային վա ղե մու թյուն վկա յա կո
չող ան ձի) կող մից այն պի սի ապա ցույց նե րի ներ կա յա ցու մը, որոնք կհաս տա տեն 
նշված փաս տե րի առ կա յու թյու նը: Այ սինքն` օբյեկ տի վո րեն տու ժո ղին է հայտ նի 
կոնկ րետ տե ղե կատ վու թյունն իրեն հա սու լի նե լու ժա մա նա կը, հետևա բար տու
ժո ղի կող մից այլ բան ապա ցուց ված չլի նե լու դեպ քում հայ ցային վա ղե մու թյան 
սկիզբ է հա մար վում հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման օրը: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ հայ ցային վա ղե մու
թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ փաս տե րի ապա ցու ցու մը կա
րող է իրա կա նաց վել այն պի սի ապա ցույց նե րով, որոնք առա վել հա վա նա կան են 
դարձ նում կոնկ րետ փաս տի գո յու թյու նը: Եթե ապա ցուց ման պար տա կա նու թյուն 
կրող կող մը ներ կա յաց րել է բա ցա ռա պես անուղ ղա կի ապա ցույց ներ, որոնք իրենց 
հա մակ ցու թյան մեջ առա վել հա վաս տի են դարձ նում հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը, ապա նման ապա ցույց նե րը չպետք է մերժ վեն 
զուտ այն հիմ քով, որ ուղ ղա կի ապա ցույց ներ չեն (տե՛ս Գե ղամ Գալս տյա նը և Նո
րիկ Պետ րո սյանն ընդ դեմ Պա րույր Հայ րի կյա նի թիվ ԵԿԴ/3124/02/11 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2012 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև նշել է, որ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծով դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել հար գե լի 
ճա նա չե լու հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը բա ցա ռիկ դեպ քե րում: 
Ը նդ որում, քա ղա քա ցու խախտ ված իրա վուն քը են թա կա է պաշտ պա նու թյան 
միայն այն հան գա մանքնե րի պայ ման նե րում, երբ բա ցա ռիկ դեպ քը կապ ված է 
հայց վո րի ան ձի հետ, այն է` հայց վո րի ծանր հի վան դու թյու նը, անօգ նա կան վի ճա
կը, ան գրա գի տու թյու նը և այլն: Ավե լին, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց
թող ման պատ ճառ նե րը կա րող են ճա նաչ վել հար գե լի, եթե բաց թող ման պատ ճառ
նե րը տե ղի են ունե ցել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վեր ջին վեց ամս վա ըն
թաց քում, իսկ եթե հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը հա վա սար է վեց ամս վա կամ 
պա կաս է վեց ամ սից, ապա վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քում (տե՛ս Ռազ միկ 
Դար բի նյանն ընդ դեմ Դա նի ել Ղա սա բող լյա 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 որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տը հայ ցային վա ղե մու
թյան ժամ կե տի հաշ վար կի սկիզ բը պայ մա նա վո րում է ան ձի` վի րա վո րան քի կամ 
զրպար տու թյան մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու պա հով: Հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել վի րա վո
րան քը կամ զրպար տու թյու նը, որ պի սի պա հից մե կամ սյա ժամ կե տում իրա վուն
քի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ հայ ցա դի մում դա տա րան չներ կա յաց նե լու 
դեպ քում բաց է թողնվում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը: Վճ ռա բեկ դա տա
րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան հետևան
քով ան ձն իր պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը 
պաշտ պա նե լու հա մար դա տա րան կա րող է դի մել վի րա վո րան քի կամ զրպար
տու թյան մա սին տե ղե կա նա լուց հե տո մեկ ամս վա ըն թաց քում, ընդ որում, միայն 
այն դեպ քում, եթե վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան պա հից չի ան ցել վեց ամ
սից ավե լի: Այլ կերպ ասած` մե կամ սյա ժամ կե տը պետք է ընդ գրկ ված լի նի վե
ցամ սյա ժամ կե տի մեջ: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե ցամ սյա 
ժամ կե տի բաց թող ման դեպ քում ան ձը զրկ վում է դա տա րան դի մե լու հնա րա վո
րու թյու նից: Ի նչ վե րա բե րում է մե կամ սյա ժամ կե տին, ապա այն են թա կա է վե րա
կանգն ման վե րը նշված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 
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Երկ րորդ հար ցադրման կա պակ ցու թյամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րել է հետևյա լը. Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա
մա ձայն` ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա
նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա
կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը երաշ խա վո
րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին 
առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո րում է 
դա տա րան դի մե լու, այն է` քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու
ցե լու իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու 
Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե
րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ
նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ունե նա, եթե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի 
տրվում: Դժ վար է պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա րան դի մե լու իրա
վուն քը չի ապա հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

Եվրո պա կան դա տա րա նի վե րը նշված դիր քո րո շու մից հետևում է, որ դա
տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը մարմ նա վո րում է ոչ միայն հայց հա րու ցե
լու, այլև ար դեն իսկ հա րուց ված հայ ցով գոր ծի՝ ըստ է ու թյան քննու թյան և լուծ
ման իրա վուն քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, Եվրո պա կան դա տա րա նի վե րոն շյալ դիր քո րոշ ման 
լույ սի ներ քո գնա հա տե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը վե րա կանգնե լու 
հնա րա վո րու թյու նը, գտել է, որ օրենսդ րա կան այս կա ռու ցա կարգն ուղ ղա կի ո րեն 
կապ ված է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի հետ: Մաս նա վո րա պես` հայ
ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը, որի կի րառ ման մա սին դի մել է վի ճող 
կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու մա սին վճիռ կա յաց նե լու հա
մար, որ պի սի պայ ման նե րում դա տա րան դի մած շա հագրգիռ ան ձը զրկ վում է իր 
պա հան ջը հար կադ րա բար իրա կա նաց նե լու, իր խախտ ված իրա վունքնե րը դա
տա րա նի մի ջո ցով պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մինչ դեռ հայ ցային վա
ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը կա րող է և պայ մա նա վոր ված լի նել նաև օբյեկ
տիվ հան գա մանքնե րով: Այդ իսկ նկա տա ռու մով էլ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ
կե տի բաց թո ղու մը դա տա րա նի կող մից հար գե լի ճա նա չե լու կա ռու ցա կարգ: 
Օ րենսդ րա կան նշված դրույ թի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից, սա կայն, հե
տևում է, որ նման հնա րա վո րու թյուն վե րա պահ ված է միայն քա ղա քա ցի հայց վո
րին: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը թիվ ԱՎԴ3/0144/02/12 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով 04.10.2013 թվա կա նի որոշ մամբ ևս ար ձա նագ րել է, որ որ պես հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգնում հայ ցող սուբյեկտ կա րող են հան դես գալ 
բա ցա ռա պես ֆի զի կա կան ան ձինք, որ պի սի եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա մանքնե րի բնույ թով, որոնք օրենս դի րը հա մա րել է հար գե լի ճա նա չե
լու հիմք: Վճռա բեկ դա տա րա նը, իրաց նե լով իրեն վե րա պահ ված օրեն քի միա
տե սակ կի րա ռու թյան ապա հով ման, իրա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու գոր
ծառնություն նե րը, գտել է, որ վե րը նշված ըն թա ցա կար գը կի րա ռե լի է նաև իրա
վա բա նա կան ան ձանց պա րա գա յում: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու
մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան այն դրույ թից, ըստ որի` մար դու և քա ղա քա
ցու հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը տա րած վում են նաև իրա վա
բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ իրա վունքներն ու ազա տու
թյուն ներն իրենց է ու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ: Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքներն ան ձի հիմ նա կան 
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իրա վունքնե րից են, որոնք վե րա պահ ված են նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց: 
Այս պես, օրենս դի րը, իրա վա բա նա կան ան ձանց դա սե լով քա ղա քա ցիա կան իրա
վուն քի սուբյեկտ նե րի շար քը, ըն ձե ռե լով քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյա նը 
մաս նակ ցե լու, քա ղա քա ցիա կան իրա վունքներ ձեռք բե րե լու և իրա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րու թյուն, միա ժա մա նակ նա խա տե սել է այդ իրա վունքնե րի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան կարգ` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
29– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տում ամ րագ րե լով, որ հայց վոր ներ են քա ղա քա ցի նե րը 
և իրա վա բա նա կան ան ձինք, որոնք հայց են հա րու ցել: Վճռա բեկ դա տա րա նը, 
նկա տի ունե նա լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման հար ցում 
հայ ցային վա ղե մու թյան ինս տի տու տի նշա նա կու թյու նը, մաս նա վո րա պես այն, 
որ նշված ինս տի տու տը որո շա կի ո րեն սահ մա նա փա կում է շա հագրգիռ ան ձի 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը, գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծը հարկ է մեկ նա բա նել վե րը նշված սահ մա նադ րաի
րա վա կան դրույթ նե րի լույ սի ներ քո, որի ար դյուն քում իրա վա կի րառ պրակ տի
կան պետք է ըն թա նա այն ուղ ղու թյամբ, որ իրա վա բա նա կան ան ձը ևս կա րող է 
օգտ վել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը վե րա կանգնե լու հնա րա վո րու թյու նից` 
հաշ վի առ նե լով, որ այն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի իրաց ման 
դրսևո րում նե րից մեկն է: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կով նշել է, 
որ «հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգնում» եզ րույ թը նշա նա կում է 
ոչ թե հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քի վերսկ սում, այլ ան ձի խախտ ված 
իրա վունքնե րի պաշտ պա նու թյան տրա մադ րում` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե
տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգնու մը կի րա ռե լի է որ պես բա ցա ռիկ մի ջոց, և 
եթե առ կա են մի շարք հան գա մանքներ: Նախևա ռաջ` հար գե լի հա մա րե լու 
պատ ճառ նե րը պետք է կապ ված լի նեն հայց վո րի ան ձի հետ: Բո լոր այն հան գա
մանքնե րը, որոնք կապ ված են այլ ան ձանց հետ և թե կուզ իրա կա նում խո չըն դո
տել են հայց վո րի` իր իրա վունքնե րի պաշտ պա նու թյա նը ձեռ նա մուխ լի նե լուն, չեն 
կա րող հա մար վել հար գե լի: Երկ րորդ` հար գե լի ճա նա չե լու հա մար հիմք հան դի
սա ցող հան գա մանքնե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ զրկեն ան ձին դա տա րան 
դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ որում, նշված շրջա նա կում չեն կա րող նե
րառ վել այն դեպ քե րը, երբ ան ձն ի վի ճա կի չլի նե լով դա տա րան դի մել ան ձամբ` 
ունե ցել է ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով հան դես գա լու հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս Գա գիկ 
Հա րու թյու նյանն ընդ դեմ Արա Նա հա պե տյա նի թիվ ԱՎԴ3/0144/02/12 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով իրա
վա բա նա կան ան ձի կող մից հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար
գե լի ճա նա չե լու հար ցը` Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ իրա վա բա նա
կան ան ձի նկատ մամբ կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ
վա ծի իրա վա կար գա վո րու մը, այդ թվում` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1087.1– րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում, միայն այն բա ցա ռիկ հան գա մանքնե րի առ
կա յու թյան դեպ քում, որոնց պատ ճա ռով իրա վա բա նա կան ան ձը զրկ վել է դա
տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
կարևո րել է այն, որ օրենսդ րի կող մից նման հան գա մանքնե րի սպա ռիչ ցանկ չի 
նա խա տես վել: Ո ւս տի յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րան նե րի կող մից գնա հատ
ման է ար ժա նի տվյալ հան գա ման քի` իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար դա տա րան 
դի մե լուն խո չըն դոտ հան դի սա նա լու աս տի ճա նը:
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 ՊԱՅ ՄԱ ՆԱԳ ՐԵ ՐԻՑ ԾԱ ԳՈՂ  
ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Վար կային պայ մա նա գիր

22.04.2016 թ.

9. «Փ ԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸ–ն ընդդեմ «Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ–ի, քաղ. գործ 
թիվ ԵԿԴ/4072/02/14

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վար կա տուի կող մից անակ
ցեպտ կար գով վար կա ռուի հաշ վից գու մար նե րի գանձ ման հնա րա վո րու թյան 
հար ցին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
887– րդ հոդ վա ծի հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ վար կային պայ մա նագ րով վար կա տուն ստանձ նում է վար կա ռուին 
դրա մա կան մի ջոց ներ տրա մադ րե լու պար տա կա նու թյուն, ինչ պես նաև ձեռք է 
բե րում իրա վունք՝ պա հան ջե լու հետ վե րա դարձ նել այդ դրա մա կան մի ջոց նե րը և 
տո կոս ներ վճա րել դրան ցից, իսկ վար կա ռուն, իր հեր թին, ձեռք է բե րում այդ մի
ջոց ներն ստա նա լու իրա վունք և ստանձ նում վար կա տուին տո կոս ներ վճա րե լու 
ու ստաց ված մի ջոց նե րը վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյուն: Միա ժա մա նակ 
նշված հոդ վա ծով ամ րագրվել է, որ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ 
փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի նոր մե րը կի րա ռե լի են, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան օրենսգրքի՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րով և 
բուն վար կային պայ մա նագ րով: Այ սինքն՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար
գա վո րե լու առու մով օրենս դի րը նա խա պատ վու թյու նը տվել է ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րին և 
վար կային պայ մա նագ րին, որոն ցով այլ բան նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում 
միայն տվյալ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կա րող են գոր ծել փո խա ռու թյան 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի նոր մե րը:

Անդ րա դառ նա լով վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում վար
կա տուի կող մից վար կա ռուի դրա մա կան մի ջոց նե րի անակ ցեպտ գանձ ման հնա
րա վո րու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ հարկ է հա մա րել նշել, որ 
անակ ցեպտ գան ձու մը, ընդ հան րա պես, բան կի կող մից հա ճա խոր դի հաշ վից 
դրա մա կան մի ջոց նե րի գան ձումն է՝ առանց վեր ջի նիս առան ձին կար գադ րու
թյան, սա կայն պայ մա նով, որ հա ճա խորդն այդ պի սի գանձ ման հա մա ձայ նու թյու
նը նա խա պես տվել է կող մե րի միջև կնքված պայ մա նագ րով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ո՛չ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի՝ 
վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րով, ո՛չ նույն օրենսգրքի` 
փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րով նա խա տես ված չէ 
վար կա ռուի հաշ վից վար կի գու մա րի անակ ցեպտ գանձ ման բան կի (վար կա
տուի) իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, պայ մա նագ րի ազա տու թյան սկզ բուն քից ել նե
լով և հիմք ըն դու նե լով վար կային պայ մա նագ րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ պի սի իրա վուն քը կա րող է նա խա տես ված 
լի նել վար կային պայ մա նագ րով: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
վար կային պայ մա նագ րով կա րող է նա խա տես ված լի նել ոչ միայն վար կա ռուի 
հաշ վից որո շա կի վճար նե րի, այլև վար կի գու մա րի անակ ցեպտ գանձ ման բան կի 
իրա վուն քը: Սա կայն ել նե լով կող մե րի հա վա սա րու թյան և քա ղա քա ցիա կան 
իրա վունքնե րի անար գել իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան սկզ բունքնե րից՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ վար կի գու մարն անակ
ցեպտ գան ձե լու բան կի իրա վուն քը չի կա րող լի նել ինքնան պա տակ, այլ պետք է 

¾ç 
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պայ մա նա վոր ված լի նի որո շա կի հան գա մանքնե րի վրա հաս նե լու փաս տով (օ րի
նակ` վար կա ռուի կող մից վար կային պայ մա նագ րի պայ ման նե րի խախտ մամբ), 
հա կա ռակ դեպ քում այդ պի սի իրա վուն քը կհա կա սի վար կային հա րա բե րու թյուն
նե րի բուն է ու թյա նը: 

Ա պա հո վագ րու թյուն

02.12.2016 թ.

10. «ՌԵ ՍՈ» ապա հո վագ րա կան ՓԲԸ–ն ընդդեմ «Ս ՄԱՐՏ ՍՈՎԹ» ՍՊԸ–ի և 
Սար գիս Գրի գո րյանի, քաղ. գործ թիվ ԿԴ1/2015/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք վնաս պատ ճա ռած ավ տոտ րանս պոր տային մի ջո ցի սե փա
կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մամբ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյունն 
ունի հե տա դարձ պա հան ջի իրա վունք, եթե առ կա չեն «Ավ տոտ րանս պոր տային 
մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա
հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1058– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վնաս 
չպատ ճա ռած ան ձի վրա վնա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն դնե լու՝ օրեն քով 
նա խա տես ված հիմ քե րից մեկն առա վել վտան գի աղ բյուր հան դի սա ցող տրանս
պոր տային մի ջո ցով պատ ճառ ված վնա սը սե փա կա նա տի րոջ կող մից հա տու ցելն է: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ան դրա դառ նա
լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1072– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա
նագ րել է, որ տրանս պոր տային մի ջո ցով վնաս պատ ճա ռե լիս այդ մի ջո ցի սե փա
կա նա տե րը միայն այն դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում այդ աղ բյու րի 
պատ ճա ռած վնա սի հա մար, երբ ապա ցու ցում է, որ 

1. առա վել վտան գի աղ բյուրն o րի նա կան հիմ քով (վար ձա կա լու թյան իրա
վունք, լիա զո րագ րով տրանս պոր տային մի ջոց նե րը վա րե լու իրա վունք և այլն) 
փո խանց վել է այլ ան ձի տի րա պետ մա նը, կամ 

2. առա վել վտան գի աղ բյու րը դուրս է եկել իր տի րա պե տու մից այլ ան ձանց 
ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով, և միայն այդ դեպ քում է, որ տրանս
պոր տային մի ջո ցի պատ ճա ռած վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում 
են տրանս պոր տային մի ջոցն ապօ րի նի տի րա պե տած ան ձինք (տե՛ս Տիգ րան Քո
չա րյանն ընդ դեմ Աշոտ և Ար թուր Քո սյան նե րի թիվ ԵԱՔԴ/0610/02/10 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 14.10.2011 թվա կա նի որո շու մը):

 Մեկ այլ որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան օրենսգրքի 1072– րդ հոդ վածն առա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա
տի րոջն ազա տում է վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյու նից հետևյալ դեպ քե
րում.

• ան հաղ թա հա րե լի ուժի,
•  տու ժո ղի դի տա վո րու թյան և 
•  ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու մից աղ

բյուրն այլ ան ձանց ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով  դուրս 
գա լու դեպ քե րում (տե՛ս Նա րի նե Զա քա րյա նը և Է լեն Դա նի ե լյա նի օրի
նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Գեն նա դի Դա նի ե լյանն ընդ դեմ «Մր քա ձոր» 
ՍՊԸ – ի և Ար շակ Աղա բե կյա նի թիվ ՍԴ3/0498/02/09 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ սե փա կա նա տե րը, իր 
ավ տո մե քե նայի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյունն ապա հո
վագ րե լով, փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ապա հո վագ րավ ճա րի դի
մաց ապա հո վագ րո ղին փո խան ցե լու վնա սը (ո րը կա րող է պատ ճառ ված լի նել 
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ինչ պես սե փա կա նա տի րոջ, այն պես էլ ավ տո մե քե նայի լիա զոր ված տի րա պե
տո ղի կող մից) հա տու ցե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Ապա հո վագ րողն էլ օրեն
քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում հնա րա վո րու թյուն 
ունի հե տա դարձ պա հան ջի մի ջո ցով հետ ստա նա լու իր կող մից կա տար ված 
հա տու ցու մը: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1072– րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վո րու մը վե րա բե
րում է ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և տու ժո ղի իրա վա հա րա բե րու թյուն
նե րին՝ մաս նա վո րա պես նա խա տե սե լով սե փա կա նա տի րոջ պա տաս խա նատ
վու թյան պայ ման նե րը և այն բա ցա ռող դեպ քե րը, ապա «Ավ տոտ րանս պոր
տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա
դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է 
ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան միջև 
ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին՝ մաս նա վո րա պես ապա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյան հե տա դարձ պա հան ջի իրա վուն քին:

«Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա
նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ
վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե տա դարձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցիայի) իրա
վուն քը նա խա տես ված է վնաս պատ ճա ռո ղի, վնաս պատ ճա ռած ավ տոտ րանս
պոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) և (կամ) օրեն քով սահ
ման ված այլ ան ձանց նկատ մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է այն հան
գա ման քը, որ սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) պա տաս խա նատ վու թյան հիմ
քե րը հստակ և սպա ռիչ սահ ման ված են նույն հոդ վա ծով, հետևա բար սե փա կա
նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մամբ այլ հիմ քե րով հե տա դարձ պա հանջ չի 
կա րող ներ կա յաց վել: Ո ւս տի Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ
քե րում, երբ ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տերն ապա հո վագ րել է իր ավ տո մե քե
նայի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը, ապա ապա հո վագ րա
կան ըն կե րու թյան կող մից տու ժող կող մին հա տու ցում վճա րե լու դեպ քում ապա
հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը սե փա կա նա տի րոջ դեմ հե տա դարձ պա հանջ կա
րող է ներ կա յաց նել միայն «Ավ տոտ րանս պոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սի 2– րդ կե տով թվարկ ված դեպ քե րում:

Վ ՆԱՍ ՊԱՏ ՃԱ ՌԵ ԼՈՒ ՀԵ ՏԵ ՎԱՆ ՔՈՎ  
ԾԱ ԳԱԾ ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

02.12.2016 թ.

11. Կո տայ քի մար զի Բյու րե ղա վան քա ղա քային հա մայնքն ընդդեմ Գյուլ նա
րա Սարգ սյանի, քաղ. գործ թիվ ԿԴ2/0189/02/15 

Խն դիր. Արդյո՞ք վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան 
հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես պատ ճառ ված 
վնաս, և արդյո՞ք այդ ծախ սե րը որ պես վնաս են թա կա են հա տուց ման մեկ այլ 
հայ ցով հա րուց ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը եկել է այն 
եզ րա հանգմա նը, որ գոր ծի քննու թյան վայր ժա մա նե լու (…) հետ կապ ված ծախ
սե րը, դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը և դա
տա րա նի կող մից ան հրա ժեշտ ճա նաչ ված այլ ծախ սե րը վար չա կան դա տա վա
րու թյու նում դի տարկ վում են որ պես  դա տա կան  ծախ սեր, հետևա բար որ պես 
դա տա կան ծախս գործն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով պետք է բաշխ
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վեն կող մե րի միջև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– 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 այդ պի սի 
ծախ սե րի կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա րու մը հա վաս տող ապա ցույց: Եթե 
վար չա կան դա տա րա նը հա մա պա տաս խան ապա ցույ ցի առ կա յու թյան դեպ քում 
գործն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով չի ան դրա դառ նում դա տա կան 
ծախ սե րի` կող մե րի միջև բաշխ ման հար ցին, ապա գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք 
զրկ ված չեն կա տար ված ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը լու ծե լու հա մար ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 123– րդ հոդ վա ծի հիմ քով ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 142– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով դի
մել վճի ռը կա յաց րած դա տա րան` լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու պա հան ջով:

 Բա ցի լրա ցու ցից վճիռ կա յաց նե լու պա հան ջով վար չա կան դա տա րան դի մե
լու հնա րա վո րու թյու նից՝ կող մե րին վե րա պահ ված է վար չա կան դա տա րա նի դա
տա կան ակ տե րը վե րաքննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն, ին
չը նշա նա կում է, որ այն դեպ քում, երբ վար չա կան դա տա րա նը հա մա պա տաս
խան ապա ցույ ցի առ կա յու թյան դեպ քում վճռով չի ան դրա դառ նում դա տա կան 
ծախ սե րի` կող մե րի միջև բաշխ ման հար ցին, կամ կող մե րի կար ծի քով վար չա կան 
դա տա րա նի կող մից դա տա կան ծախ սե րը բաշխ վել են ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ, կող մե
րը զրկ ված չեն դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման մա սով վար չա կան դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից:

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր դեպ քե րում 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա
կան ծախ սե րը կող մե րի միջև բաշխ վում են հա մա պա տաս խան ապա ցույց նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում: Վե րո շա րադ րյա լը նշա նա կում է, որ կող մե րը, իրա վունք 
ունե նա լով ակն կա լել վար չա կան դա տա րա նի կող մից գործն ըստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տով կող մե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցի լու
ծում, միա ժա մա նակ պար տա վոր են գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դա տա րա նին 
ներ կա յաց նել դա տա կան ծախ սե րը հա վաս տող ապա ցույց, քա նի որ գոր ծում 
այդ պի սի ապա ցույց նե րի առ կա յու թյամբ է պայ մա նա վոր ված դա տա կան ծախ սե
րի առ կա յու թյու նը, եթե առան ձին ծախ սե րի վե րա բե րյալ օրեն քով կամ այլ իրա
վա կան ակ տե րով այլ բան նա խա տես ված չէ: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ան դրա դառ նալ 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին այն դեպ քե րում, երբ ՀՀ վար չա կան դա
տա րա նում գոր ծի քննու թյունն ավարտ վել է գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին 
որոշ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դար ձել է 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որոշ ման բո ղո քարկ
ման հնա րա վո րու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96– րդ ու 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 որոշ ման մեջ ար
տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րոշ ման հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մից վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո շում կա յաց նելն ըստ է ու թյան եզ րա փա
կում է վար չա կան գոր ծի քննու թյու նը, ավար տում գոր ծի վա րույ թը` առանց բա
վա րար ման թող նե լով իր են թադ րա բար խախտ ված իրա վունքնե րի պաշտ պա
նու թյան խնդ րան քով դա տա րան դի մած ան ձի պա հան ջը: Ավե լին՝ վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որո շումն իր իրա վա
բա նա կան հետևանքնե րի տե սան կյու նից նման վում է գործն ըստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տե րին: Ը ստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ան ձի 
իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ինչ պես նաև 
դա տա կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քի սահ մա նադ րա կան և մի ջազ գային իրա
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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 որոշ ման մեջ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, գոր
ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որոշ ման իրա վա կան 
բնույ թը, ինչ պես նաև ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում ներդրված 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 հայե ցա կար գային մո տե ցում նե րը, գտել է, որ գոր ծի վա
րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ
ման՝ գործն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով 
(տե՛ս «Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸ– ն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա
կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը և հաշ վի առ նե
լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որոշ ման իրա վա
կան բնույ թը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե
լու մա սին որոշ ման մեջ դա տա կան ծախ սե րի հար ցը չլու ծե լու դեպ քում վար չա
կան դա տա րա նը չի կա րող լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նել դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման վե րա բե րյալ: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը բխում է 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 142– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի 
տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից, հա մա ձայն որի՝ լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու իրա
վա սու թյու նը վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես վճիռ կա յաց րած դա տա րա նին, մինչ
դեռ վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում վճիռ չի կա
յաց վում, ին չը փաս տա ցի զրկում է դա տա րա նին գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ
քում լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո
շում նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ վերն ար տա հայտ ված 
դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, երբ գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ մամբ դա տա րա նը չի լու ծել դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման հար ցը, գոր ծին մաս նա կից ան ձինք զրկ ված չեն դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման մա սով վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու հնա
րա վո րու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նաև նշել, որ դա տա կան ծախ սե րը 
հա վաս տող ապա ցույց նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ սույն որոշ մամբ ար տա
հայ տած դիր քո րո շու մը վե րա բե րում է նաև վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի վա
րույ թը կար ճե լու դեպ քե րին:

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ այն դեպ քե
րում, երբ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում 
կող մե րը չեն ներ կա յաց նում դա տա կան ծախ սե րը հաս տա տող ապա ցույց ներ, 
վեր ջին ներս գոր ծի քննու թյան ավար տից հե տո զրկ վում են վար չա կան դա տա
վա րու թյան կար գով այլ գոր ծի շրջա նակ նե րում այդ պի սի ծախ սե րը պա հան ջե լու 
հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ դա տա կան ծախ սե րի առ կա յու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է կոնկ րետ գոր ծի առ կա յու թյամբ, իսկ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
հետ կապ ված ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի կար գա վո րում նե րի 
տրա մա բա նու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը կոնկ րետ գոր ծի շրջա նակ նե րում 
կա տար ված դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն 
նա խա տե սել է բա ցա ռա պես այդ գոր ծի շրջա նակ նե րում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը չեն կա րող առան ձին հայ
ցի առար կա դառ նալ նաև քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում հետևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի հի ման վրա վար չա կան դա տա րա նի ստեղծ մամբ 
և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի ըն դուն մամբ Հա յաս տա նի Հան
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րա պե տու թյու նում 2008 թվա կա նի հուն վա րի 1 – ից ներդրվեց մաս նա գի տաց ված 
վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տը: 

Վար չա կան դա տա րա նում վար չա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյան կար գը 
uահ ման վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով և ՀՀ դա տա կան 
օրենսգրքով, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով 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 օրենսգրքով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը սահ մա նում է վար չա կան դա
տա վա րու թյան սկզ բունքնե րը: Առան ձին սկզ բունքներ է ա կա նո րեն տար բեր վում 
են քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան սկզ բունքնե րից, մաս նա վո րա պես, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վածն ամ րագ րում է գոր ծի 
փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզ բուն քը, որը վար չա կան դա տա վա րու թյա նը 
բնո րոշ կարևո րա գույն սկզ բունքնե րից մեկն է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է վար չա կան դա
տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման կար գը, որն ունի վար չա կան ար դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ մի շարք 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Այս պես, օրի նակ, նշված հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դրվում է հայց
վո րի վրա, եթե գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է, բա ցա ռու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 96– րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սի 7– րդ, 10– րդ կե տե րում 
նշված դեպ քե րի։ Նշված դեպ քե րում դա տա րա նը կա րող է դա տա կան ծախ սե րի 
հա տուց ման պար տա կա նու թյունն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն դնել պա
տաս խա նո ղի վրա (…), իսկ նույն հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե որո շու մը, 
գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ճա նաչ վում է ոչ իրա վա չափ կեղծ փաս
տաթղ թե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա ըն դուն ված (կա տար ված) լի նե լու 
պատ ճա ռով, և եթե այդ փաս տաթղ թե րը կամ տե ղե կու թյուն նե րը ներ կա յաց րել է 
դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը, ապա դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար
տա կա նու թյու նը կա րող է դրվել այդ մաս նակ ցի վրա, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե
րի, երբ նա տե ղյակ չի եղել կամ չէր կա րող տե ղյակ լի նել տվյալ փաս տաթղ թե րի 
կամ տե ղե կու թյուն նե րի կեղծ լի նե լու մա սին: 

Հաշ վի առ նե լով, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման նպա տա կը դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման ար դյու նա վե տու թյան ապա հով ման 
մաս է կազ մում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ար դա րա դա տու
թյան ոլոր տում դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը՝ այդ ոլոր տի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, չի կա րող քննու թյան առար կա դառ նալ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան շրջա նակ նե րում:

 Միա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
քնն վող գոր ծով դա տա կան ծախ սե րի և վնա սի ինս տի տուտ նե րի հա րա բե րակ
ցու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ հոդ վա ծի 1 – ին և 2– րդ կե տե րի և 
1058– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ վնա սի հա տուց
ման հա մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օրի նա չափ վար քագ ծի, 
վնաս նե րի, վնաս նե րի ու ոչ օրի նա չափ գոր ծո ղու թյան միջև պատ ճա ռա հետևան
քային կա պի և պար տա պա նի մեղ քի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տե՛ս Նա
տա լյա Հա կո բյանն ընդ դեմ Վար դան Հայ րա պե տյա 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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած իր որոշ մամբ ան դրա դառ
նա լով վնա սի ինս տի տու տի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը և ար ձա նագ րե լով, որ 
քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քում վնաս պատ ճա ռե լու հետևան քով ծա գած պար
տա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է վնա սի առա ջաց ման և վնաս պատ ճա ռած 
ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռա հետևան քային կա պով, մեղ քի առ կա յու
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թյամբ, եթե օրեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ, նշել է, որ միակ բա ցա ռու թյունն 
օրենս դի րը կա տա րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
129– րդ հոդ վա ծով, երբ ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քից ան բա րե խիղճ 
օգտ վե լը կա րող է վնաս ներ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն առա ջաց նել: Նման 
դեպ քե րում մեղ քի առ կա յու թյան և վնաս նե րի հա տուց ման հիմք է դա տա րա նի 
կող մից հայցն ակն հայտ ան հիմն ճա նա չե լը: Այս դեպ քում միայն պա տաս խա
նողն իրա վունք ունի վնաս նե րի հա տուց ման պա հան ջով դի մե լու դա տա րան: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 129– րդ հոդ վա ծի հիմ քով դա տա րա նի կող մից ակն հայտ ան հիմն 
գնա հատ ված հայց ներ կա յաց րած ան ձի դեմ վնաս նե րի հա տուց ման պա հան ջով 
դա տա րան դի մե լու դեպ քից զատ որևէ այլ դեպ քում պա տաս խա նո ղի մոտ հայց
վո րի նկատ մամբ դա տա րան դի մե լու հետևան քով իրեն պատ ճառ ված վնաս նե րը 
հա տու ցե լու պա հան ջի իրա վունք չի առա ջա նում: 

Վե րոն շյալ որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
շա հագրգիռ ան ձն իրա վունք ունի նույն o րենuգրքով uահ ման ված կար գով դի մել 
դա տա րան` Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան Uահ մա նադ րու թյամբ, o րենքնե րով 
և այլ իրա վա կան ակ տե րով uահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տեu ված իր 
իրա վունքնե րի, ազա տու թյուն նե րի և o րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա
մար: Նշված իրա վուն քը երաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն
ցիայով: Ան ձի` իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի (թե կուզև են թադ րյալ) դա
տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նա ցումն ինքնին չի կա րող դիտ վել 
որ պես ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն: Ան ձի` դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա
վուն քի իրա կա նա ցումն առանց իրա վա կան հիմ նա վոր ման չի կա րող դիտ վել որ
պես այլ ան ձին (մաս նա վո րա պես, դա տա վա րու թյան մյուս կող մին) վնաս պատ
ճա ռե լու դրսևո րում (տե՛ս Շու շա նիկ Գրի գո րյանն ընդ դեմ Արա րատ Մով սի սյա նի 
թիվ 3– 2431(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 
թվա կա նի որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա
կան ծախ սե րի բռ նա գանձ ման հիմ քը նույ նա կան չէ վնա սի պատ ճառ ման 
հետևան քով առա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի ընդ հա նուր հիմ քե րի հետ, քա
նի որ դա տա կան ծախ սե րի կազ մի և բաշխ ման հետ կապ ված իրա վա կար գա վո
րում նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա կան ծախ սերն այն ծախ սերն են, 
որոնք կող մը կա տա րում է դա տա կան կար գով իր իրա վունքնե րը պաշտ պա նե լու 
հա մար, իսկ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման ընդ հա նուր սկզ բունքն այն է, որ ան
ձը, ում օգ տին կա յաց վել է գործն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը, պետք է 
դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցում ստա նա մյուս կող մի հաշ վին: Մինչ դեռ վնա սի 
հա տուց ման հա մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օրի նա չափ վար
քագ ծի, վնաս նե րի, վնաս նե րի ու ոչ օրի նա չափ վար քագ ծի միջև պատ ճա ռա
հետևան քային կա պի և պար տա պա նի մեղ քի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 
Պա տաս խա նո ղի կրած դա տա կան ծախ սե րը հայց վո րի կող մից նրան պատ ճառ
ված վնաս չեն կա րող դի տարկ վել, քա նի որ հայց վո րը, իր են թադ րյալ իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով դի մե լով դա տա րան, չի դրսևո րել հա կաի րա վա
կան, ոչ օրի նա չափ վար քա գիծ: Այս եր կու ինս տի տուտ նե րի տար բե րու թյու նը 
դրսևոր վում է նաև վրա հաս նող հետևանքնե րի առու մով՝ դա տա կան ծախ սե րը 
հա տուց վում են խե լամ տու թյան սահ ման նե րում, այ սինքն` դրանց իրա կան ծա
վա լը կա րող է ավե լի մեծ լի նել, քան փաս տա ցի հա տուց ման չա փը, սա կայն վնա
սի ինս տի տու տի առն չու թյամբ այս սկզ բուն քը կի րա ռե լի չէ, քա նի որ ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` 
վնաս նե րը են թա կա են հա տուց ման ամ բողջ ծա վա լով:
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12. Վար դան Աթա յանն ընդդեմ Ման վել Տեր – Ա ռա քե լ յանի, քաղ. գործ թիվ 
ԵԿԴ/1320/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք միայն նյու թա կան փոխ հա տու ցու մը բա վա րար է վի րա վո
րան քի կամ զրպար տու թյան դեպ քում ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը 
կամ գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հա մար այն դեպ
քում, երբ հայց վո րը ներ կա յաց րել է ինչ պես ոչ նյու թա կան, այն պես էլ նյու թա կան 
հա տուց ման պա հանջ,

* Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
արդյոք վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ան դրա դառ նալ վե րաքննիչ բո ղո
քի բո լոր հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
15.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 997 որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր
քո րո շու մը, որ պետք է առանձ նա կի վե րա պա հում նե րով մո տե նալ վի րա վո րան քի 
հա մար նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի ջոց նե րի կի րառ մա նը` նկա տի ունե նա լով, 
որ Եվրո պա կան դա տա րա նը բազ միցս նշել է, որ հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ու 
լայն հա յացք նե րը ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ քում են, և ար տա հայտ վե լու ազա տու
թյան իրա վուն քը պաշտ պա նում է ոչ միայն ընդ հա նուր առ մամբ ըն դու նե լի հա մար
վող խոս քը, այլ նաև հենց այն ար տա հայ տու թյուն նե րը, որոնք կա րող են ցն ցող, 
վի րա վո րա կան կամ վր դո վե ցու ցիչ հա մար վել ոմանց կող մից: Բա ցի այդ, նյու թա
կան փոխ հա տու ցում նշա նա կե լիս պետք է ըստ պատ շա ճի հաշ վի առն վի ար տա
հայտ վե լու ազա տու թյան վրա դրանց հնա րա վոր սահ մա նա փա կող ազ դե ցու թյու
նը, ինչ պես նաև մատ չե լի այլ մի ջոց նե րով հե ղի նա կու թյան իրա վա չափ պաշտ
պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նաև նշել է, 
որ արա տա վո րող ար տա հայ տու թյուն նե րի (գոր ծո ղու թյուն նե րի) ար դյուն քում 
պատ ճառ ված վնա սի դի մաց որ պես առաջ նա հեր թու թյուն ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ոչ նյու թա կան փոխ հա տուց ման ձևե րը։ Նյու թա կան փոխ հա տու ցու մը 
պետք է սահ մա նա փակ վի զրպար տու թյան են թարկ ված ան ձի պատ վին, ար ժա նա
պատ վու թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին հասց ված ան մի ջա կան վնա սը հա տու
ցե լով, և նշա նակ վի միայն այն դեպ քե րում, երբ ոչ նյու թա կան հա տու ցու մը բա վա
րար չէ պատ ճառ ված վնա սը փոխ հա տու ցե լու հա մար:

 Նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը մար դու իրա վունքնե րի հիմ նա կան աղ
բյուրն է, պե տու թյան գո յու թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը: Մար դու ար
ժա նա պատ վու թյան մա սին նշված է նաև Մար դու իրա վունքնե րի հա մընդ հա նուր 
հռ չա կագ րում, «Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան իրա վունքնե րի մա սին» մի
ջազ գային դաշ նագ րում, որոնց հա մա ձայն` մար դիկ ծն վում են ազատ և հա վա
սար իրենց ար ժա նա պատ վու թյամբ և իրա վունքնե րով, մարդ կային ըն տա նի քի 
բո լոր ան դամ նե րին ներ հա տուկ է ար ժա նա պատ վու թյու նը: ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյու նը հռ չա կել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան և 
իրա վա կան պե տու թյուն է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մար դու ար ժա
նա պատ վու թյու նը ճա նաչ վում է որ պես բարձ րա գույն ար ժեք, որ պես մար դու 
իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմք, ին չից հետևում է, որ յու
րա քան չյուր մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը են թա կա է պաշտ պա նու թյան պե
տու թյան կող մից: Միա ժա մա նակ ազա տո րեն ար տա հայտ վե լու իրա վունքն ըն
կած է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան և իրա վա կան պե տու թյան հիմ քում, 
այն հան դի սա նում է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման հիմ
նա կան խթան նե րից մե կը և 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան 27– րդ և Կոն վեն ցիայի 10– րդ հոդ ված ներն ան վե րա պա հո րեն հե
տապնդում են վե րը նշված նպա տա կը: Սա կայն ինչ պես նշված է Կոն վեն ցիայի 
10– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տում, այս ազա տու թյան իրա կա նա ցու մը կապ ված է 
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պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հետ: Չպետք է ան տե սել 
նաև այլ իրա վունքնե րը, մաս նա վո րա պես` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և մի ջազ
գային` մար դու հիմ նա րար իրա վունքնե րին վե րա բե րող փաս տաթղ թե րում նշված 
ար ժա նա պատ վու թյան և մաս նա վոր կյան քի իրա վուն քը, որոնք պա կաս կարևոր 
չեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան և իրա վա կան պե տու թյան հա մար: 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ այն դեպ քե րում, երբ մար դու ար
ժա նա պատ վու թյան և ար տա հայտ վե լու ազա տու թյան իրա վուն քի բա խում է տե
ղի ունե նում, ան հրա ժեշտ է գտ նել պարզ հա վա սա րակշ ռու թյուն սրանց միջև: 
Սրան ցից յու րա քան չյուրն էլ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան ան հրա ժեշտ 
բա ղադ րա մա սեր են, և եր կուսն էլ պետք է ներ դաշ նա կո րեն առ կա լի նեն ժո ղովր
դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ 
հոդ վա ծը ՀՀ սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված ան ձի ար ժա նա պատ վու
թյան գործ նա կա նում ապա հով ման իրա վա կան երաշ խիք է (տե՛ս Անիկ Դավ
թյանն ընդ դեմ Տիգ րան Վի րա բյա նի թիվ ԱՎԴ/0179/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ որոշ մամբ ար ձա
նագ րե լով, որ քննարկ ման առար կա հար ցի շրջա նակ նե րում գործ ունենք մի կող
մից տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծե լու և խոս քի ազա տու թյան, մյուս կող մից ան ձի` 
իր պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան, գոր ծա րար համ բա վի նկատ մամբ հար գանք 
պա հան ջե լու Կոն վեն ցիայով և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագրված և երաշ
խա վոր ված իրա վունքնե րի հետ, ի թիվս այլ նի, ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ և 8– րդ կե տե րը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս ան ձին նա խա տես ված մեկ կամ մի քա նի մի ջոց նե րի 
կի րառ մամբ զրպար տող կամ վի րա վո րող սուբյեկ տին պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նել: Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ
րա կաց րել է, որ դա տա րան նե րը կոնկ րետ դեպ քում պետք է ան հրա ժեշտ գնա հա
տա կան տան այն հան գա ման քին, թե արդյոք կող մե րը որևէ փորձ արել են վե ճը 
լու ծել «Զանգվա ծային լրատ վու թյան մաuին» ՀՀ օրեն քի 8– րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված ար տա դա տա կան կար գով, այն է` արդյոք ան ձը մինչև դա տա րան հայց 
ներ կա յաց նե լը դի մել է հա մա պա տաս խան լրատ վա մի ջո ցին հեր քում հրա պա րա
կե լու պա հան ջով, և այդ պա հան ջին զանգվա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը որևէ 
ըն թացք տվել է, թե ոչ: Բա ցի այդ, դա տա րան նե րը քննարկ վող հար ցի վե րա բե
րյալ գոր ծեր քննե լիս նախ պետք է ջան քեր գոր ծադ րեն գոր ծը հաշ տու թյամբ լու
ծե լու ուղ ղու թյամբ, այ նու հետև գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րի գնա հատ
մամբ ան հրա ժեշտ է պար զել` արդյո՞ք հնա րա վոր չէ վե րա կանգնել ան ձի 
պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված 
վնա սը ոչ նյու թա կան փոխ հա տու ցում նշա նա կե լու մի ջո ցով, քա նի որ օրենս
դի րը մինչև նյու թա կան փոխ հա տու ցում սահ մա նե լը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծով սահ մա նել է նաև պատ ճառ ված վնա սի վե
րա կանգն ման այլ մի ջոց նե րի ընտ րու թյան և կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն 
(վի րա վո րան քի դեպ քում` հրա պա րա կային նե րո ղու թյուն խնդ րել, եթե վի րա վո
րան քը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նո ղի տա րա ծած 
տե ղե կատ վու թյան մեջ, ապա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով լրիվ կամ մաu նա կի 
հրա պա րա կել դա տա րա նի վճի ռը, զրպար տու թյան դեպ քում` եթե զրպար տու
թյու նը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նո ղի տա րա ծած 
տե ղե կատ վու թյան մեջ, ապա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով հրա պա րա կայ նո րեն 
հեր քել զրպար տու թյուն հա մար վող փաu տա ցի տվյալ նե րը և (կամ) հրա պա րա
կել դրանց վե րա բե րյալ իր պա տաu խա նը): 

Ամ փո փե լով նշվա ծը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րան
նե րը պետք է փոր ձեն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի գնա հատ մամբ մինչև նյու
թա կան փոխ հա տու ցում սահ մա նե լը քննարկ ման առար կա դարձ նել խախտ
ված իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման օրեն քով նա խա տես ված այլ մի ջոց նե
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րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը, որը զանգվա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե
րի դեպ քում չի խո չըն դո տի նրանց հե տա գա բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյա նը` միա
ժա մա նակ բա ցա ռե լով Կոն վեն ցիայի 10– րդ հոդ վա ծի խախ տու մը (տե՛ս օրի նակ, 
Վա նո Եղիա զա րյանն ընդ դեմ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի, եր րորդ ան ձ «Ս կիզբ Մե դիա 
Կենտ րոն» ՍՊԸ – ի թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա
րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել հետևյա լը. հաշ վի առ նե լով այն, որ ան ձի 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյունն ու գոր ծա րար համ բա վը ոչ նյու թա կան բա
րիք ներ են, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ և 8– րդ 
կե տե րով օրենս դի րը դրանց հասց ված վնա սը հա տու ցե լու առաջ նա հերթ ձևեր է 
սահ մա նել ոչ նյու թա կան մի ջոց նե րը՝ նյու թա կան կամ ոչ նյու թա կան հա տուց ման 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու ընտ րու թյան հար ցը վե րա պա հե լով վի րա վո րան քի կամ 
զրպար տու թյան են թարկ ված ան ձին: Ը նդ որում, ան ձը կա րող է պա հան ջել օրեն
քով սահ ման ված հա տուց ման ձևե րից մե կը կամ մի քա նի սը: Դա նշա նա կում է, 
որ եթե ան ձը վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան հա մար պա հան ջել է միայն 
փոխ հա տուց ման ոչ նյու թա կան մի ջոց, դա տա րա նը պար տա վոր է բա վա րար վել 
միայն ոչ նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի ջոց կի րա ռե լով, իսկ եթե ան ձը պա հան
ջել է հա տուց ման և՛ ոչ նյու թա կան, և՛ նյու թա կան մի ջոց ներ կի րա ռել, ապա առա
ջին հեր թին կի րառ ման է են թա կա հա տուց ման ոչ նյու թա կան մի ջո ցը և միայն 
դրա ան բա վա րա րու թյան դեպ քում դա տա րա նը կա րող է կի րա ռել նյու թա կան 
փոխ հա տուց ման մի ջո ցը: Դա տա րանն իրա վա սու չէ հա տուց ման ոչ նյու թա կան 
և նյու թա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու պա հանջ ներ ներ կա յաց ված լի նե լու պա րա
գա յում կի րա ռել միայն նյու թա կան մի ջո ցը, քա նի որ դա կեն թադ րի նյու թա կան 
հա տուց ման մի ջոց ներ տրա մադ րե լով ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի դեմ անար գել 
ոտնձ գե լու հնա րա վո րու թյուն, ին չը կհա կա սի մար դու ար ժա նա պատ վու թյան՝ 
բարձ րա գույն ար ժեք լի նե լու գա ղա փա րին: Այլ կերպ ասած՝ ոչ նյու թա կան ար ժե
քին վնաս պատ ճա ռե լու պա րա գա յում միայն նյու թա կան հա տուց ման մի ջոց կի
րա ռե լը չի կա րող հա մար վել հա մա չափ պա տաս խա նատ վու թյուն, եթե տու ժո ղի 
հա մար իր ոտ նա հար ված ար ժա նա պատ վու թյան վե րա կանգն ման հա մար որ
պես առաջ նային փոխ հա տուց ման ձև ներ կա յաց վել է հենց ոչ նյու թա կան հա
տուց ման պա հան ջը: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նաև հա վե լել, որ 
երբ վնաս է պատ ճառ վում ոչ նյու թա կան ար ժե քի, վնաս պատ ճա ռո ղի կող մից ոչ 
նյու թա կան հա տու ցում տրա մադ րե լիս է, որ որ պես կա նոն ապա հով վում է վնա սի 
հա տուց ման հա մա չա փու թյու նը, քա նի որ ոչ նյու թա կան հա տու ցում տրա մադ րե
լիս (հ րա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րե լիս կամ հրա պա րա կայ նո րեն հեր
քում հրա պա րա կե լիս) վնաս պատ ճա ռո ղը նույն պես որո շա կի ոչ նյու թա կան 
զրկանքներ է կրում՝ մաս նա վո րա պես ըն դու նե լով իր կող մից ոչ իրա վա չափ վար
քա գիծ դրսևո րե լը: Դա հատ կա պես կարևոր է տու ժող կող մի հա մար, ում պա տի
վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն արա տա վոր վել է հրա
պա րա կայ նո րեն: Այլ կերպ ասած, որ պես կա նոն, հենց ոչ նյու թա կան հա տուց
ման պայ ման նե րում է, որ որո շա կի ո րեն վե րա կանգն վում են ան ձի ոտ նա հար ված 
ոչ նյու թա կան ար ժեք նե րը: Դա է պատ ճա ռը, որ օրենսդ րի կող մից որ պես առաջ
նային փոխ հա տուց ման ձև նա խա տես վել են հենց ոչ նյու թա կան հա տու ցում նե
րը՝ չբա ցա ռե լով նաև միայն նյու թա կան հա տու ցում ներ կա յաց նե լու պա հանջ 
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը, որ պի սի կար գա վո րու մը բխում է հայց վո րի 
տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քի է ու թյու նից:
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13. Մա րի նա Բա դե մյանն (Պո ղի կյան) և Ամե լիա Հա րու թյու նյա նի օրի նա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ Մա րի նա Բա դե մյանն (Պո ղի կյան) ընդդեմ Լուի զա Հա րու թյու
նյանի և Ամա լ յա Ստե փա նյանի, քաղ. գործ թիվ ԵԱՔԴ/2174/02/11

Խն դիր. Արդյո՞ք ժա ռան գա տուի կող մից իրեն պատ կա նող դրա մա կան մի
ջոց ներն այլ ան ձի բան կային հաշ վին փո խան ցած լի նե լու պայ ման նե րում այդ 
դրա մա կան մի ջոց նե րը կա րող են նե րառ վել ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ ու 
բա ժան վել ժա ռանգնե րի միջև:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1184– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը, 1186– րդ հոդ վա ծի 1 – ին և 2– րդ կե տե րը, 
1188– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը` Վճռա բեկ դա տա րա նը եկել է այն եզ րա հանգմա նը, 
որ ժա ռան գու մը մա հա ցած ան ձի իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի` օրեն
քով սահ ման ված կար գով փո խան ցումն է այլ ան ձանց: Օ րենս դի րը, կար գա վո րե
լով այդ կա պակ ցու թյամբ ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը, ժա ռանգման ինս տի տու
տի յու րա քան չյուր տար րին հաս ցե ագրված հստակ պա հանջ ներ է ամ րագ րել: Այս
պես, ժա ռան գու թյան ինս տի տու տի առանց քային տար րե րից է ժա ռան գու թյան 
զանգվա ծը, որի բո վան դա կու թյու նը կազ մում են ժա ռան գու թյան բաց ման օրը ժա
ռան գա տուին պատ կա նող գույ քը, նե րա ռյալ դրա մը, ար ժեթղ թե րը, գույ քային 
իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Ժա ռան գու թյան զանգվա ծի` ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ օրենս դի րը, 
ընդ հան րա կան կեր պով սահ մա նե լով ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ մտ նող գույ
քի կազ մը, միա ժա մա նակ նա խա տե սել է հետևյալ սահ մա նա փա կում նե րը` 

ա) ժա ռան գու թյան զանգվա ծի կազ մում չեն կա րող նե րառ վել ժա ռան գա տուի 
ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը.

բ) ժա ռան գու թյան զանգվա ծի կազ մում կա րող է նե րառ վել միայն ժա ռան
գու թյան բաց ման օրը ժա ռան գա տուին պատ կա նող գույ քը:

 Վե րը նշված սահ մա նա փա կում ներն ինքնան պա տակ չեն, այլ բխում են ժա
ռանգման իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից: 

Ժա ռանգման իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած է ընդ հա նուր 
իրա վա հա ջոր դու թյան դրույ թը, հետևա բար փո խանց ման են թա կա է ոչ թե ցան
կա ցած գույք կամ գույ քային իրա վունք կամ պար տա կա նու թյուն, այլ ժա ռան գու
թյան բաց ման պա հին ժա ռան գա տուին պատ կա նող հա մա պա տաս խան գույ քը 
կամ գույ քային իրա վուն քը կամ պար տա կա նու թյու նը: Միև նույն ժա մա նակ փո
խանց ման են թա կա է ոչ թե ժա ռան գա տուին պատ կա նող ցան կա ցած գույք կամ 
գույ քային իրա վունք կամ պար տա կա նու թյուն, այլ միայն նրանք, որոնք ժա ռան
գա տուի մահ վան պա րա գա յում ան գամ շա րու նա կում են իրենց օբյեկ տիվ գո յու
թյու նը: Հետևա բար ժա ռան գա տուի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված այն իրա
վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք, ըստ է ու թյան, սեր տա ճե լով ժա
ռան գա տուի ան ձի հետ, դա դա րում են նրա մահ վամբ, չեն կա րող ժա ռան գու թյան 
զանգվա ծի մեջ մտ նել և փո խանց վել իրա վա հա ջոր դու թյան կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ժա ռան գու թյան զանգվա ծի 
մաս կա րող են կազ մել նաև դրա մա կան մի ջոց նե րը: Դրա մը` որ պես քա ղա քա
ցիա  կան իրա վուն քի օբյեկտ, միա ժա մա նակ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի օբ
յեկտ է: Որ պես սե փա կա նու թյան իրա վուն քի օբյեկտ` այն կա րող է քա ղա քա ցիա
կան շրջա նա ռու թյու նում հան դես գալ կան խիկ և ան կան խիկ եղա նա կով: Եթե 
կան խիկ շրջա նա ռու թյան պա րա գա յում ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը հա
վաստ վում է դրա մա կան մի ջոց նե րի` հա մա պա տաս խան ան ձի կող մից տի րա
պետ ման փաս տով, ապա ան կան խիկ շրջա նա ռու թյան պա րա գա յում առաջ նային 
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նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում տվյալ ան ձի անու նով առ կա դրա մա կան մի ջոց
նե րի հա շիվ նե րը և դրան ցում մուտք եղած դրա մա կան մի ջոց նե րը:

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ ժա ռան գու թյան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րով 
որ պես ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մաս վկա յա կոչ վում են դրա մա կան մի ջոց նե
րը, դա տա րան նե րը, որ պես գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան
գա մանքներ, պետք է պար զեն հետևյալ փաս տա կան տվյալ նե րը`

–  վ կա յա կոչ ված դրա մա կան մի ջոց ներն արդյո՞ք գո յու թյուն ունեն օբյեկ
տիվ իրա կա նու թյու նում, 

–  ե թե` այո, ապա կան խիկ, թե ան կան խիկ եղա նա կով, 
–  ե թե` կան խիկ, ապա արդյո՞ք այդ դրա մա կան մի ջոց նե րը մինչև ժա ռան

գու թյան բաց ման օրը փաս տա ցի գտ նվել են ժա ռան գա տուի տի րա պետ
ման ներ քո, 

–  ե թե` ան կա խիկ, ապա արդյո՞ք հա մա պա տաս խան բան կային հա շի վը 
պատ կա նել է ժա ռան գա տուին (նշված փաս տի հա վաս տիք կա րող է, 
օրի նակ, լի նել բան կային հաշ վի պայ մա նա գի րը): 

02.12.2016 թ.

14. Գա գիկ Ար շա կյանն, ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ 
Ար թուր Ար շա կյանն ընդդեմ Վա հան Քո չա րյանի և մյուս նե րի, քաղ. գործ թիվ 
ԵԱՆԴ/0137/02/13

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ ժա
ռան գի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու 
կամ քի դրսևոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ վե րա հաս տա տե լով նախ կի
նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շում նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած որո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի 
վեր լու ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
օրենս դի րը նա խա տե սել է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման եր կու եղա նակ՝ ժա ռան
գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան իրա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա
սին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հանձ նե լը և ժա ռան գի 
կող մից ժա ռանգված գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լը կամ կա ռա վա րե լը։ Ժա
ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն ված է հա մար վում, երբ նա սկ սում է 
փաս տա ցի տի րա պե տել այդ գույ քը, ին չը հան դի սա նում է ժա ռան գա կան 
գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման նա խա
պայ ման (տե՛ս օրի նակ, Ար մի նե Հա կո բյա նը և Սամ վել Հա կո բյանն ընդ դեմ 
ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ալ վարդ Մել քո նյա նի և մյուս նե րի 
թիվ 3– 1621(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 
թվա կա նի որո շու մը)։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պե
տե լու հան գա ման քը կա րող է ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ապա ցույց նե րի տե սակ նե րով, 
ընդ որում, գույ քի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման ապա ցույց կա րող է հան դի
սա նալ նաև բնա կա րա նային շա հա գործ ման մար մին նե րի, հա մա տի րու թյուն նե րի, 
բնա կա րա նային–  շի նա րա րա կան կոո պե րա տիվ նե րի, տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման մար մին նե րի և օրենսդ րու թյամբ հա մա պա տաս խան փաս տա թուղթ տա
լու իրա վունք ունե ցող այլ մար մին նե րի կող մից տրված տե ղե կան քը կամ այլ 
ապա ցույց ներ, որոնք ուղ ղա կի ո րեն հաս տա տում են այն, որ ժա ռան գը փաս տա ցի 
տի րա պետ մամբ ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը (տե՛ս Մի շա Վար դա նյանն ընդ դեմ 
Վար դան Վար դա նյա նի և մյուս նե րի թիվ 3– 938(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.06.2007 թվա կա նի որո շու մը)։ 
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Ե թե օրենս դի րը դի մում տա լու եղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա
տուկ ըն թա ցա կարգ է նա խա տե սել (ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան
գա կան իրա վուն քի վկա յա գիր u տա նա լու մաuին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց
ման վայ րի նո տա րին վե ցամ սյա ժամ կե տում հանձ նե լը), ապա փաս տա ցի տի
րա պետ ման և կա ռա վար ման եղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը կա րող է 
տե ղի ունե նալ ժա ռան գի կող մից ամե նա տար բեր բնույ թի ակ տիվ գոր ծո ղու
թյուն ներ սկ սե լու հիմ քով, որ պի սիք ուղղ ված են ժա ռան գա տուի գույ քի փաս
տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ապա հով մա նը 
(տե՛ս Կի մա Սարգ սյանն ընդ դեմ Հա րու թյուն Սարգ սյա նի և մյուս նե րի թիվ 
3– 1224(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 
թվա կա նի որո շու մը)։ 

Մեկ այլ որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ըստ օրեն քի ժա
ռանգման դեպ քում ժա ռան գա տուի մահ վա նից հե տո վե ցամ սյա ժամ կե տում ժա
ռան գի կող մից ժա ռանգված գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տումն ու կա ռա վա
րումն ար դեն իսկ գի տակց ված, ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ են, որոնք նպա
տա կաուղղ ված են ժա ռան գու թյան ըն դուն մա նը: Եթե ժա ռան գը, գի տակ ցե
լով, որ գույ քը պատ կա նել է ժա ռան գա տուին, վեր ջի նիս մահ վա նից հե տո տի րա
պե տում և կա ռա վա րում է այդ գույ քը, ըստ է ու թյան գի տակ ցա բար կա տա րում է 
ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, իսկ նման գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն օրենս դի
րը հա մա րում է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման եղա նակ նե րից մե կը: Հետևա բար բո
լոր այն դեպ քե րում, երբ գոր ծով հիմ նա վոր ված է ժա ռան գա տուի մահ վա նից հե
տո ժա ռանգված գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հան գա ման
քը, ըստ օրեն քի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու հա մար այլևս 
ան հրա ժեշ տու թյուն չկա ապա ցու ցե լու այլ ակ տիվ, գի տակց ված գոր ծո ղու թյուն
նե րի կա տար ման վե րա բե րյալ փաս տեր ... (տե՛ս Սամ վել Հով հան նի սյանն ընդ
դեմ Լի դա Հով հան նի սյա նի և մյուս նե րի թիվ ԱՐԱԴ2/0420/02/11 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի որո շու մը):

 Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1226– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու 
հա մար բա վա րար է նաև ժա ռան գի կող մից ժա ռան գա տուի պարտ քերն իր հաշ
վին վճա րե լը կամ եր րորդ ան ձան ցից ժա ռան գա տուին հա սա նե լիք գու մար ներն 
ստա նա լը: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1226– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի և 1186– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի իրա վա կար գա վո
րում նե րի փոխ կա պակց ված մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում գտել է, որ ժա ռան
գա տուին հա սա նե լիք գու մար նե րը ևս պետք է կազ մեն ժա ռան գու թյան զանգվա
ծի մաս: Այ սինքն՝ այն դեպ քե րում, երբ ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյունն ըն
դուն վում է ժա ռան գա տուին հա սա նե լիք գու մար նե րը եր րորդ ան ձան ցից ստա
նա լով, ապա պետք է ապա ցուց վի դրանց նկատ մամբ ժա ռան գա տուի՝ նախ քան 
մա հա նա լը որևէ իրա վունք (այդ թվում նաև՝ պա հան ջի իրա վունք) ունե նա լը: 
Ո ւս տի Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գա տուի մահ վան կա
պակ ցու թյամբ տրա մադրվող գու մար նե րը, այդ թվում՝ թաղ ման նպաս տը, ժա
ռան գու թյան զանգվա ծի մաս կազ մել չեն կա րող, նախ՝ քա նի որ դրանք ստա նա
լու իրա վուն քը ծա գում է ժա ռան գա տուի մահ վան դեպ քում, և երկ րորդ՝ դրանք ոչ 
թե ժա ռան գա տուին հա սա նե լիք գու մար ներ են, որոնց նկատ մամբ ժա ռան գա
տուն ունե ցել է պա հան ջի իրա վունք, այլ պե տու թյան կող մից իր սո ցիա լա կան 
ապա հո վու թյան ներ քո գտնվող ան ձի մահ վան դեպ քում հու ղար կա վո րու թյան 
կազ մա կերպ ման հա մար տրվող գու մար:
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15. Վա հե Դավ թյանն ընդդեմ «Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» փակ բաժ
նե տի րա կան ըն կե րու թյան, քաղ. գործ թիվ ԵԷԴ/3838/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք գոր ծուղ ման մեկ նած աշ խա տո ղին հա տուց վող գոր ծուղ ման 
հետ կապ ված ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը, հան դի սա նում են աշ խա տա
վարձ կամ դրան հա վա սա րեց ված վճա րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
նշված իրա վա կան հար ցադրմա նը պա տաս խա նե լու հա մար հարկ է նախևա ռաջ 
ան դրա դառ նալ աշ խա տա վար ձի հաս կա ցու թյան օրենսդ րա կան բնո րոշ մա նը և 
գոր ծուղ ման հետ կապ ված ծախ սե րի, այդ թվում՝ օրա պա հի կի իրա վա կան բնույ
թի և է ու թյան վեր լու ծու թյա նը: Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով 
օրա պա հի կի վճար ման հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գել են 
2008 թվա կա նից սկ սած տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում կա յա ցած գոր ծու
ղում նե րի կա պակ ցու թյամբ, Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ան
դրա դառ նալ ինչ պես գոր ծող, այն պես էլ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րում գոր ծող աշ խա տան քային 
օրենսդ րու թյան վեր լու ծու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով և հե տա գա յում 
խմբագ րե լով աշ խա տա վար ձի հաս կա ցու թյու նը, ըստ է ու թյան զար գաց րել է աշ
խա տա վար ձի հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ այն դիր քո րո շու մը, որ աշ խա տա վար
ձը կա յուն աշ խա տան քային զբաղ վա ծու թյան դի մաց պար բե րա բար տրվող որո
շա կի չա փով հա տու ցում է, որի չա փը սահ ման վում է օրեն քով, այլ իրա վա կան 
ակ տով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ աշ խա տա վար ձի հիմ նա կան 
հատ կա նիշ ներն են.

1) այն վար ձատ րու թյուն է կա տար ված կամ կա տար վե լիք աշ խա տան քի 
դի մաց,

2) աշ խա տա վար ձի վճար ման պայ ման նե րը սահ ման վում են աշ խա տան
քային պայ մա նագ րով կամ օրենսդ րու թյամբ,

3) աշ խա տա վարձ վճա րե լու գոր ծա տուի պար տա կա նու թյու նը և աշ խա տա
վարձ ստա նա լու աշ խա տո ղի իրա վուն քը ծա գում է աշ խա տան քային հա րա բե րու
թյուն նե րի ծագ ման պա հից հե տո:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ աշ խա տա վար ձը բաղ կա ցած է պար տա
դիր (հիմ նա կան) և լրա ցու ցիչ մա սե րից, որ տեղ հիմ նա կան աշ խա տա վարձն այն 
հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն գու մարն է, որը գոր ծա տուն վճա րում է յու րա քան
չյուր աշ խա տո ղի ամեն ամիս, իսկ լրա ցու ցիչ աշ խա տա վար ձը հիմ նա կան աշ խա
տա վար ձից բա ցի աշ խա տո ղին կա տար վող վճա րումն է որո շա կի հան գա
մանքնե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև գտել է, որ պետք է տար բե րա կում մտց նել աշ
խա տա վար ձի կազ մում նե րառ վող, իրենց բնույ թով փոխ հա տուց ման գու մար նե
րի և աշ խա տա վար ձի կազ մում չնե րառ վող փոխ հա տուց ման գու մար նե րի միջև:

 Փոխ հա տուց ման բնույթ կրող և աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ մտ նող վճա
րում ներն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված են աշ խա տո ղի կող մից իր կա նո նա վոր աշ խա
տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու հետ՝ ի տար բե րու թյուն այն 
փոխ հա տու ցում նե րի, որոնք ուղղ ված են աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քային 
կամ այլ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում կա տար ված ծախ սե
րի փոխ հա տուց մա նը: Վեր ջին ներս, ի տար բե րու թյան աշ խա տա վար ձի կազ մի 
մեջ մտ նող փոխ հա տու ցում նե րի, աշ խա տո ղի հա մար տնտե սա կան օգուտ նե րի 

¾ç 
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չեն հան գեց նում, այլ վե րա կանգնում են կա տար ված ծախ սե րը (կամ ապա հո վում 
հա մա պա տաս խան ծախ սե րի կա տա րու մը): 

Վեր լու ծե լով գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քային օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված 
փոխ հա տուց ման բնույթ կրող վճար նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 
նման վճար է, օրի նակ, աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ մտ նող հա վե լու մը՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ վեր ջինս վճար վում է ծանր, վնա սա կար կամ առանձ նա պես ծանր, 
առանձ նա պես վնա սա կար աշ խա տանք կա տա րե լու և (կամ) ար տա ժա մյա և 
(կամ) գի շե րային աշ խա տանքնե րի և (կամ) հանգս տյան և օրեն քով սահ ման ված 
ոչ աշ խա տան քային՝ տո նա կան և հի շա տա կի օրե րին կա տար ված աշ խա
տանքնե րի հա մար: Այլ կերպ ասած՝ հա վե լու մը նույն պես իր բնույ թով փոխ հա
տու ցո ղա կան է, որը, սա կայն, նե րառ վում է աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ՝ ուղ ղա
կի ո րեն նա խա տես ված լի նե լով ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքով որ պես լրա
ցու ցիչ աշ խա տա վարձ: Փաս տո րեն, եթե, օրի նակ, ծանր, վնա սա կար կամ 
առանձ նա պես ծանր, առանձ նա պես վնա սա կար աշ խա տանք կա տա րե լու և 
(կամ) ար տա ժա մյա և (կամ) գի շե րային աշ խա տանքնե րի և (կամ) հանգս տյան և 
օրեն քով սահ ման ված ոչ աշ խա տան քային՝ տո նա կան և հի շա տա կի օրե րին կա
տար ված աշ խա տանքնե րի դի մաց լրա ցու ցիչ վճա րում ներն ուղղ ված են փոխ
հա տու ցե լու կա տար վող աշ խա տան քի ան բա րեն պաստ հետևանքնե րը, ապա վե
րոն շյալ երկ րորդ խմբում նե րառ վող փոխ հա տուց ման գու մար նե րը վե րա
կանգնում են աշ խա տո ղի կա տա րած ծախ սե րը՝ ուղ ղա կի ո րեն կապ ված չլի նե լով 
հիմ նա կան աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար վճա
րում նե րի հետ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով գոր ծուղ ման հետ կապ ված ծախ
սե րի, այդ թվում՝ օրա պա հի կի բնույ թին, ար ձա նագ րել է, որ աշ խա տան քային 
պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է կա տար վեն աշ խա
տա վայ րում, որը նշված է հենց աշ խա տան քային պայ մա նագ րում (աշ խա տան քի 
ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տում՝ հրա մա նում): Բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ ան հրա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում աշ խա տո ղին հանձ նա րա րել 
իր աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը ժա մա նա կա վո րա պես կա տա րել 
իր հիմ նա կան աշ խա տա վայ րից դուրս՝ այլ վայ րում, աշ խա տո ղի աշ խա տան քի 
կա տա րու մը ձևա կերպ վում է որ պես գոր ծու ղում, որի կա պակ ցու թյամբ օրենս դի
րը, ել նե լով աշ խա տո ղի օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու
թյու նից, աշ խա տո ղի հա մար սահ մա նել է որո շա կի երաշ խիք ներ և փոխ հա տու
ցում ներ: Ը նդ որում, թեև աշ խա տան քային օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված չեն 
«ե րաշ խիք» և «փոխ հա տու ցում» եզ րույթ նե րը, սա կայն ՀՀ աշ խա տան քային 
օրենսգրքի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս Վճռա բեկ դա տա րա
նին եզ րա հան գե լու, որ երաշ խիք ներն այն մի ջոց նե րը, եղա նակ ներն ու պայ ման
ներն են, որոնց օգ նու թյամբ ապա հով վում է քա ղա քա ցի նե րի (աշ խա տող նե րի) 
ընդ հա նուր կամ հա տուկ իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը, 
իսկ փոխ հա տու ցում նե րը՝ աշ խա տո ղին իր կա տա րած կամ նրա կող մից հաս տա
տա պես կա տար վե լիք այն ծախ սե րի հա տու ցումն (վե րա կանգնումն) են, որոնք 
նրան ան հրա ժեշտ են եղել կամ պետք է լի նեն իր աշ խա տան քային պար տա կա
նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում 
«Ե կամ տա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 31.12.1997 թվա կա նին, 
ուժը կորց րել է 01.01.2013 թվա կա նին) մեկ նա բա նու թյան հի ման վրա ան դրա
դառ նա լով այն հար ցին, թե արդյոք գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա
հի կը, հան դի սա նում են փոխ հա տուց ման վճար ներ և ըստ այդմ՝ արդյոք դրանք 
են թա կա են նվա զեց ման հա մա խառն եկամ տից, եզ րա հան գել է, որ գոր ծուղ
ման վճար նե րը, այդ թվում՝ օ րա պա հի կը, փոխ հա տուց ման վճար են (տե՛ս «Բե
լազ կավ կազ տրանս սեր վիս» ՍՊԸ– ն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Շա հու մյա նի հար կային տես չու թյան թիվ 



Իրավական դիրքորոշումներ lv

ՎԴ/0961/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.02.2010 թվա
կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան որո շում
նե րով աշ խա տա վար ձին են հա վա սա րեց վել աշ խա տան քային օրենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված որոշ այլ վճա րում ներ ևս՝ աշ խա տա վար ձի իրա վա կան կար գա
վոր ման ռե ժի մը տա րա ծե լով նաև այդ վճա րում նե րի նկատ մամբ, հարկ է հա
մա րել ան դրա դառ նալ նաև այն հար ցին, թե արդյոք գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ 
թվում՝ օրա պա հի կը, նե րառ ված են վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րում գոր ծող ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
որո շում նե րով սահ ման ված աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված վճա
րում նե րի ցան կում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, որոշ մամբ վկա յա կոչ ված նոր մե րը մեկ նա բա նե լով 
դրան ցում 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 րել է, որ ինչ պես ՀՀ կա ռա վա րու թյան՝ գոր ծող 08.08.2013 
թվա կա նի թիվ 853– Ն, այն պես էլ 10.07.1998 թվա կա նից մինչև 01.01.2013 թվա
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող 08.06.1998 թվա կա նի թիվ 352 որո
շում նե րով նա խա տես վել է աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված վճա րում
նե րի սպա ռիչ ցանկ, որում գոր ծուղ ման ծախ սերն ընդ հան րա պես և (կամ) օրա
պա հի կը մաս նա վո րա պես չեն նե րառ վել: Ավե լին, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.08.2013 
թվա կա նի թիվ 853– Ն որոշ ման հա վել վա ծի 1 – ին կե տի «ե» են թա կե տի և 
08.06.1998 թվա կա նի թիվ 352 որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի «ա» կե տի 5– րդ պար
բե րու թյան բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ աշ խա տան քի վար ձատ րու թյանն 
ուղղ ված մի ջոց նե րից տրվող միան վագ գու մար նե րը հա վա սա րեց վել են աշ խա
տա վար ձին, իսկ դրան ցից սահ ման վել է բա ցա ռու թյուն, այն է՝ աշ խա տա վար ձին 
հա վա սա րեց ված վճա րում չեն հա մար վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում տրվող փոխ հա տուց ման գու մար
ները: Աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց
ված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րել է, որ 2008 թվա կա նից ի վեր գոր ծող՝ աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված 
վճա րում նե րի ցան կը սահ մա նող ՀՀ կա ռա վա րու թյան որո շում նե րի հա մա ձայն՝ 
գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը, լի նե լով փոխ հա տուց ման գու
մար, ոչ միայն չեն նե րառ վել աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի 
ցան կում, այլև բա ցառ վել է դրանց՝ աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում 
լի նե լու հան գա ման քը:

 Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծուղ ման հա մար կա տար ված ծախ սե րի փոխ հա
տու ցում նե րը պատ կա նում են աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ չմտ նող փոխ հա տու
ցում նե րի շար քին: Դրանք ոչ թե վար ձատ րու թյուն են աշ խա տո ղին իր կա տա
րած աշ խա տան քի դի մաց, այլ վե րա կանգնում են այն ծախ սե րը, որոնք աշ խա
տո ղը կա տա րել է իր աշ խա տան քի սո վո րա կան վայ րից դուրս աշ խա տանք 
կա տա րե լու հա մար: Գոր ծուղ ման ծախ սե րի՝ աշ խա տա վար ձի կազ մում չնե րառ
վե լու մա սին է վկա յում նաև այն, որ գոր ծուղ ման դեպ քում աշ խա տո ղը ստա
նում է աշ խա տա վարձ: Այ սինքն՝ աշ խա տո ղին գոր ծուղ ման դեպ քում վճար
վում է ինչ պես աշ խա տա վարձ` կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց, այն պես էլ 
գոր ծուղ ման ըն թաց քում կա տար ված հիմ նա վոր ված ծախ սե րի փոխ հա տու ցում 
(այդ թվում նաև՝ օրա պա հիկ):

 Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա
րա նը փաս տել է, որ գոր ծուղ ման դեպ քում աշ խա տո ղի հա մար օրենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված են հետևյալ երաշ խիք ներն ու փոխ հա տու ցում նե րը.

1. աշ խա տա տե ղի պահ պա նում,
2. աշ խա տա վար ձի պահ պա նում,
3. կա տար ված ծախ սե րի, այդ թվում՝ օրա պա հի կի վճա րու մը:
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 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծուղ
ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օ րա պա հի կը, հան դի սա նում են փոխ հա տուց ման վճար
ներ, որոնք տրվում է աշ խա տո ղին աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը ժա
մա նա կա վո րա պես իր հիմ նա կան աշ խա տա վայ րից դուրս՝ այլ վայ րում կա տա րե լու 
կա պակ ցու թյամբ կա տար ված կամ կա տար վե լիք որո շա կի ծախ սե րը հա տու ցե լու 
(այլ ոչ թե աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րե լու) նպա տա կով: Հետևա բար գոր ծուղ
ման ծախ սե րը, ի տար բե րու թյուն, օրի նակ, հա վել ման, չեն կա րող նե րառ վել աշ խա
տան քի վար ձատ րու թյան տար րե րի մեջ մտ նող փոխ հա տուց ման վճար նե րի մեջ՝ 
հաշ վի առ նե լով աշ խա տա վար ձի (կամ դրան հա վա սա րեց ված վճար նե րի)՝ կա տար
ված աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րու թյան բնույթ ունե նա լը, իսկ գոր ծուղ ման 
ծախ սե րի՝ կա տար ված ծախ սե րի փոխ հա տուց ման բնույթ ունե նա լը: Ո ւս տի Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի
կը, չեն հան դի սա նում աշ խա տա վարձ կամ դրան հա վա սա րեց ված վճար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ան
դրա դառ նա լով աշ խա տան քային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ հայ
ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ար ձա նագ րել է, 
որ օրենս դի րը, ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքով կար գա վոր վող հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մար սահ մա նե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ընդ հա նուր՝ երեք տար
վա ժամ կետ, նա խա տե սել է նաև որո շա կի բա ցա ռու թյուն ներ նույն օրենսգրքով 
կամ այլ օրենքնե րով սահ ման ված դեպ քե րի հա մար: Այս պես, աշ խա տո ղի պատ
վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան, աշ խա տա վար ձի, ինչ պես նաև 
աշ խա տո ղի կյան քին կամ առող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման 
պա հանջ նե րի վրա հայ ցային վա ղե մու թյուն ընդ հան րա պես չի տա րած վում, իսկ 
որոշ պա հանջ նե րի հա մար հնա րա վոր է հա մա րել օրեն քով հայ ցային վա ղե մու
թյան ընդ հա նուր ժամ կետ նե րի հա մե մատ կրճատ կամ ավե լի եր կար՝ հա տուկ 
ժամ կետ նե րի նա խա տե սու մը (տե՛ս Սեյ րան Ստե փա նյանն ընդ դեմ «Երևա նի քա
ղա քա պե տա րա նի Դ. Դե միր ճյա նի ան վան թիվ 27 հիմ նա կան դպ րոց» ՊՈԱԿ – ի 
թիվ ԵՇԴ/0906/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
18.07.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

Աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի վե րա բե րյալ վե րո
շա րադ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մադրման ար դյուն քում պարզ է 
դառ նում, որ ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սում որ
պես բա ցա ռու թյուն նշված «աշ խա տա վարձ» եզ րույթն իր մեջ նե րա ռում է բա ցա
ռա պես աշ խա տան քի կա տար ման դի մաց պար բե րա բար տրվող հիմ նա կան և 
լրա ցու ցիչ աշ խա տա վար ձը, ինչ պես նաև աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված 
վճա րում նե րը:

Ս ՆԱՆ ԿՈՒԹՅՈՒՆ

02.12.2016 թ.

16. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կենտ րո նի հար կային տես չու թյունն 
ընդդեմ Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյանի, քաղ. գործ թիվ ԿԴ2/0078/04/14

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է պար տա պա նին հար կադ
րա բար սնանկ ճա նա չե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին այն դեպ քում, երբ վճա
րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը հիմ նա վոր վում է օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած վճռով կամ բխում է օրեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ 
պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով «Ս նան կու թյան մա
սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սը, 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե
տը, 6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սի «ա» կե տը, 6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ և 3– րդ մա սե րը, 

¾ç 
161–169
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7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սը` Վճռա բեկ դա տա րա նը եկել է այն հետևու թյա նը, որ 
հար կադրված սնան կու թյան դեպ քում պար տա պա նը սնանկ է ճա նաչ վում, եթե 
նա թույլ է տվել օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա
պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի 60 – օ րյա 
կամ ավե լի ժամ կե տով կե տանց, և վճռի կա յաց ման պա հին նշված կե տան ցը շա
րու նակ վում է (փաս տա ցի ան վճա րու նա կու թյուն)։ Ը նդ որում, օրենս դի րը, ամ
րագ րե լով, որ վճա րային պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է, եթե պար տա պա նը չի 
առար կում դրա դեմ, միա ժա մա նակ սահ մա նել է այն հիմ քե րը, որոնց առ կա յու
թյան պա րա գա յում նույ նիսկ պար տա պա նի կող մից առար կու թյուն ներ կա յաց վե
լու դեպ քում պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է: Այդ հիմ քերն են՝ 

–   երբ վճա րային պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած վճռով կամ դա տավճռով, և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա րա վո
րու թյու նը, 

–   երբ պա հան ջը հիմն ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի 
ապա ցու ցում, որ տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա րար հիմ քեր 
ունի (նե րա ռյալ` պա հան ջի հաշ վան ցը), 

–   երբ պա հան ջը բխում է օրեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ 
պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու
նից, և պար տա պա նը չի ապա ցու ցում, որ տվյալ պա հան ջի դեմ առար
կե լու բա վա րար հիմ քեր ունի (նե րա ռյալ` պա հան ջի հաշ վան ցը), 

–   երբ պա հան ջի չվի ճարկ վող մա սը գե րա զան ցում է օրեն քով սահ ման
ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 25.02.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 735 
որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով 
«անվ ճա րու նա կու թյուն» հաս կա ցու թյա նը, նշել է որ «անվ ճա րու նա կու թյու նը» մի 
վի ճակ է, երբ պար տա պանն ընդ հա նուր առ մամբ ան կա րող է վճա րե լու իր 
պարտ քե րը՝ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար նա խա տես ված ժամ
կետ նե րում, կամ երբ պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րի ընդ հա նուր գու մա
րը գե րա զան ցում է նրա ակ տիվ նե րի ար ժե քը: Այ սինքն՝ ան վճա րու նա կու թյու նը 
նշա նա կում է վճա րե լու կա րո ղու թյան բա ցա կա յու թյուն: Միա ժա մա նակ ՀՀ սահ
մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրեն քը հիմն վում է «անվ ճա րու
նա կու թյան կան խա վար կա ծի» վրա, այն է՝ եթե պար տա պանն ի վի ճա կի չէ կա
տա րե լու ժամ կե տանց վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րը, ապա ի սկզ բա նե են
թադրվում է, որ նա փաս տա ցի ո րեն ան վճա րու նակ է, և այդ են թադ րու թյու նը 
գոր ծում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ժամ կե տանց պար տա վո րու թյու նը չի 
կա տար վել կամ վի ճարկ վել ու հերք վել: Ը նդ որում, «անվ ճա րու նա կու թյան կան
խա վար կածն» իր հեր թին հիմն վում է պար տա պա նի «բա րեխղ ճու թյան և պար
տա ճա նա չու թյան կան խա վար կա ծի» վրա, այ սինքն՝ եթե պար տա պա նը չի կա
տա րում իր պար տա վո րու թյուն նե րը, ապա ի սկզ բա նե պար տա վո րու թյան չկա
տա րու մը բա ցատրվում է ոչ թե նրա ան բա րեխղ ճու թյամբ, այլ վճա րում կա տա րե
լու կա րո ղու թյան բա ցա կա յու թյամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ ել նե լով ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու տար բեր հիմ քե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից` օրենս դիրն 
ան ձին սնանկ ճա նա չե լու յու րա քան չյուր հիմ քի հա մար սահ մա նել է տար բեր կար
գա վո րում ներ: Այ սինքն՝ կախ ված այն հան գա ման քից, թե սնան կու թյան դի մու մի 
հիմ քում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տով 
սահ ման ված որ հիմքն է ըն կած, կի րառ վում է տվյալ հիմ քին բնո րոշ օրենսդ րա
կան կար գա վո րու մը: Ը ստ այդմ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ
քե րում, երբ սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում ըն կած է «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տի «գ» են թա կե տը, այն է՝ պա հան ջը 
բխում է օրեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ 
վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից, և պար տա պա նը չի ապա ցու ցում 
տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա րար հիմ քեր ունե նա լու հան գա ման քը (նե
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րա ռյալ` պա հան ջի հաշ վան ցը), ապա հա մա պա տաս խան իրա վա սու պե տա կան 
մար մի նը պար տա վոր է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու դի մում ներ կա յաց նել, 
եթե հար կե րի, տուր քե րի, մաք սա տուր քե րի, այլ պար տա դիր վճա րում նե րի կամ 
վար չա րա րու թյու նից ծա գած տու գան քե րի գծով վճա րումն ուշաց վում է: Ը նդ որում, 
պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մումն իրա վա սու պե տա կան մար մի
նը պետք է ներ կա յաց նի պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հին հա ջոր
դող 6 ամս վա ըն թաց քում: Միա ժա մա նակ օրենս դի րը սահ մա նել է, որ պար տա
վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հին հա ջոր դող 6 ամս վա ըն թաց քում հա մա պա
տաս խան պե տա կան մար մին նե րի կող մից սնան կու թյան դի մում չներ կա յաց վե լու 
դեպ քում ան ձին սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը ներ կա յաց նում են դա տա խա զու թյան 
մար մին նե րը` նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ըստ է ու թյան 
օրենս դի րը, պե տա կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մար 
սահ մա նե լով սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա նա փա
կում, միա ժա մա նակ նա խա տե սել է նաև դրա խախտ ման հետևանքնե րը` մի 
դեպ քում` սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու իրա վուն քը վե րա պա հե լով այլ 
պե տա կան մարմ նին` դա տա խա զու թյա նը, մյուս դեպ քում` սահ մա նե լով հա մա
պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձանց գույ քային պա տաս խա նատ վու թյուն ժամ
կե տի խախտ ման հետևան քով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը և հա մայն քին 
պատ ճառ ված վնա սի հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ պե տա կան և տե ղա
կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի իրա վա սու պաշ տո նա տար ան ձանց կող
մից ՀՀ օրենսդ րու թյամբ վե րա պահ ված պար տա կա նու թյուն նե րի՝ սահ ման ված 
ժամ կե տում չի րա գոր ծումն ինքնին չի հան գեց նում պար տա պա նին սնանկ ճա նա
չե լու հիմ քե րի վե րաց մա նը, այլ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու իրա վուն քը 
փո խանց վում է պե տա կան այլ մարմ նին` դա տա խա զու թյա նը, որ պի սի պայ ման
նե րում իրա վա սու պե տա կան մար մի նը դա դա րում է լի նել պատ շաճ դի մող: 

Ընդ որում, վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը վե րա բե րում են 
միայն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տի 
«գ» են թա կե տով նա խա տես ված հիմ քին:

 Մինչ դեռ օրենս դիրն այլ կար գա վո րում է սահ մա նել այն դեպ քե րի հա մար, 
երբ սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում դրված է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տի «ա» են թա կե տը: Այս պես` բո լոր այն դեպ
քե րում, երբ սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում ըն կած է դա տա րա նի օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած վճռով հաս տատ ված վճա րային պար տա վո րու թյու նը, իսկ պար տա
պա նը ող ջա միտ ժամ կե տում չի կա տա րում այդ վճռից բխող իր պար տա վո րու
թյու նը, ապա պար տա տերն իրա վա սու է իր իրա վունքնե րի պաշտ պա նու թյունն 
իրա կա նաց նե լու եր կու եղա նա կով, այն է՝ կա՛մ սնան կու թյան դի մու մով դի մել դա
տա րան, կա՛մ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տում օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի
ռը ներ կա յաց նել հար կա դիր կա տար ման: Ը նդ որում, այն դեպ քում, երբ վճռի 
հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում պարզ վում է, որ գույ քը բա վա րար չէ պար
տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան 
կա տա րումն ապա հո վե լու հա մար կամ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար
ման ծա ռա յու թյան որևէ կա տա րո ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) պար տա
տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) պա հան ջը բա վա րա րե լու դեպ քում գույ քի օրեն քով 
սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի և ավե լի չա փով 
ան բա վա րա րու թյան դեպ քում ան հնա րին կդառ նա այդ կամ այլ կա տա րո ղա կան 
վա րույ թով (վա րույթ նե րով) որևէ այլ պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ 
պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րու մը, ապա հար կա դիր կա տա րո
ղը պար տա վոր է ան հա պաղ կա սեց նել կա տա րո ղա կան վա րույ թը (վա րույթ նե րը) 
և առա ջար կել պար տա տի րո ջը և պար տա պա նին նրան ցից որևէ մե կի նա խա
ձեռ նու թյամբ ոչ պա կաս, քան 60 – օ րյա ժամ կե տում սնան կու թյան դի մում ներ
կա յաց նել դա տա րան։
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Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ բո լոր այն դեպ քե րում, 
երբ սնան կու թյան հիմ քում դրված է դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով 
հաս տատ ված վճա րային պար տա վո րու թյու նը, ապա պար տա տե րը սնան կու թյան 
դի մու մը դա տա րան պետք է ներ կա յաց նի վճա րային պար տա վո րու թյուն սահ մա
նող օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակտն օրեն քով սահ ման ված կար գով 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի սահ ման նե րում: Վճռա բեկ դա տա րա նի 
նման հետևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ վճա րային պար
տա վո րու թյուն uահ մա նող օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակտն օրեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում կա տար ման չներ կա յաց նե լու դեպ քում տվյալ վճռից 
բխող իրա վուն քերն ու պար տա կա նու թյուն նե րը են թա կա չեն իրա կա նաց ման: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դար ձել է 
դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հաս տատ ված վճա րային պար
տա վո րու թյա նը՝ որ պես ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քին: Մաս նա վո րա պես` 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ պար տա պա նից 
գու մար պա հան ջե լու և հե տա գա յում սնանկ ճա նա չե լու պար տա տի րոջ իրա վուն
քի ծագ ման հիմ քում ըն կած է օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, և 
նշված դա տա կան ակտն օրեն քով սահ ման ված մեկ տար վա ժամ կե տում կա
տար ման չի ներ կա յաց վում, պար տա տե րը զրկ վում է այդ իրա վուն քի իրա կա
նաց ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նից, իսկ պար տա պանն ազատ վում է նույն 
վճռով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նից: Նշվա ծի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նը հան գել է այն հետևու թյան, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տի «ա» են թա կե տով պար տա պա նին սնանկ ճա նա
չե լու հիմ քը բա ցա կա յում է (տե՛ս «Արդ շին բանկ» ԲԲԸ– ն ընդ դեմ «Ա րոր–  Բագ
րատ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի թիվ ՀՔԴ4/0024/04/08 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի որո շու մը):

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ այն 
դեպ քում, երբ սնանկ ճա նա չե լու վճռի հիմ քում դրված է Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան և հա մայն քի բյու ջե նե րի նկատ մամբ դրա մային պար տա վո րու թյուն նե
րի (այդ թվում` հար կե րի, տուր քե րի, պար տա դիր այլ վճա րում նե րի գծով) կա
տար մա նը պար տա վո րեց նող` օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ, «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով նա խա տես ված սահ մա նա փա
կու մը չի կա րող կի րառ վել: Այլ կերպ ասած` պա հան ջա տեր հան դի սա ցող պե տա
կան կամ հա մայն քային մար մի նը կաշ կան դված չէ վե ցամ սյա ժամ կե տով, և 
նշված ժամ կե տում նրա լիա զո րու թյուն նե րի չկա տա րու մը չի են թադ րում հայց հա
րու ցե լու իրա վուն քի փո խան ցում դա տա խա զու թյա նը: 

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր 
գոր ծով սնան կու թյան դի մու մը քննե լիս դա տա րան նե րը պետք է նախևա ռաջ 
պար զեն սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում ըն կած՝ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տով սահ ման ված հիմ քե րից որևէ 
մե կի առ կա յու թյու նը, որից հե տո միայն բա ցա հայ տեն հա մա պա տաս խան հիմ քի 
(հիմ քե րի) հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով յու րա քան չյուր հիմ քի հա մար 
օրենսդ րի կող մից սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րը:

 ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ

22.07.2016 թ.

17. Անի Սարգ սյանն ընդդեմ  Ար մեն Փե րո յանի, քաղ. գործ թիվ ԵԱՆԴ/4073/02/14

Խն դիր. 1) Ի րա վա չա՞փ է արդյոք երե խայից առան ձին ապ րող հոր` երե խայի 
հետ մոր ներ կա յու թյամբ և առանց գի շե րա կա ցի տե սակ ցու թյան կար գի սահ մա
նումն այն դեպ քում, երբ գոր ծով չեն բա ցա հայտ վել երե խայի լա վա գույն շա հե րը, և չի 
պարզ վել դրանց հա րա բե րա կա ցու թյու նը տե սակ ցու թյան սահ ման վող կար գի հետ,

¾ç 
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2) իրա վա չա՞փ է արդյոք երե խայի հետ տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լու 
վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում «սկզբ նա կան շրջա նում մոր 
ներ կա յու թյամբ» ար տա հայ տու թյան օգ տա գոր ծումն այն պա րա գա յում, երբ 
«սկզբ նա կան շրջան» ար տա հայ տու թյան հստակ ժա մա նա կային տևո ղու թյու նը 
բա ցա հայտ ված չէ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ յու րա քան չյուր երե խա ծնն դյան 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 ապա հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար գաց ման, 
նրա մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան, 
մտա վոր, հոգևոր լիար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ 
ունե նա լու երաշ խա վոր ված իրա վունքներ, իսկ ծնող ներն իրա վունք ունեն և միա
ժա մա նակ պար տա վոր են հոգ տա նել իրենց երե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան, 
առող ջու թյան, լիար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կրթու թյան հա մար: Երե
խա նե րի և ծնող նե րի նշված իրա վունքնե րի լիար ժեք իրա կա նաց ման և ծնող 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 երաշ խա վոր ված է նաև այլ ան ձանց հան դեպ իրենց երե խա նե
րին դաս տիա րա կե լու նա խա պատ վու թյան իրա վուն քը: Նշվա ծի հի ման վրա Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը երե խայի իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման և 
պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա ցում պար տա վոր է ել նել մի միայն երե խայի լա վա
գույն շա հե րից, երե խային ապա հո վել բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ հո
գա տա րու թյամբ (տե՛ս նաև Մար գա րիտ Հով հան նի սյանն ընդ դեմ Ար թուր Թո րո
սյա 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 որո շու մը):

Ծ նող նե րը ոչ միայն իրա վունք ունեն, այլև պար տա վոր են դաս տիա րա կել 
իրենց երե խային, ինչ պես նաև պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում իրենց երե
խայի դաս տիա րա կու թյան և զար գաց ման հա մար: Ը նդ որում, երե խա նե րի դաս
տիա րա կու թյան հար ցում ծնող նե րի իրա վունքներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
հա վա սար են: Երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղը ևս իրա վունք ունի շփ վե լու իր 
երե խայի հետ և մաս նակ ցե լու նրա դաս տիա րա կու թյա նը, իսկ այն ծնո ղը, որի 
հետ ապ րում է երե խան, չպետք է խո չըն դո տի մյուս ծնո ղի հետ երե խայի շփ մա
նը, եթե նման շփու մը չի վնա սում երե խայի ֆի զի կա կան ու հո գե կան վի ճա կին, 
նրա բա րո յա կան զար գաց մա նը: Ավե լին, երե խան, իր հեր թին, ունի իր ծնող նե րի 
հետ շփ վե լու իրա վունք, իսկ ծնող նե րից առան ձին (այդ թվում` տար բեր պե տու
թյուն նե րում) ապ րե լու հան գա ման քը չի կա րող խո չըն դո տել այդ իրա վուն քի 
պատ շաճ իրա կա նա ցմանը: 

Ե րե խայի դաս տիա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու և նրա հետ շփ վե լու ծնո ղի 
իրա վուն քը բխում է նաև Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված` ըն տա նե
կան կյան քի նկատ մամբ յու րա քան չյու րի հար գան քի իրա վուն քի է ու թյու նից, որի 
վե րա բե րյալ Եվրո պա կան դա տա րա նի կող մից ձևա վոր ված նա խա դե պային իրա
վուն քի հա մա ձայն` Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վա ծի տե սան կյու նից երե խայի և ծնող
նե րի` մի մյանց հետ շփ վե լու իրա վունքն ըն տա նե կան կյան քի հիմ նա րար տար րե
րից մեկն է (տե՛ս Eriksson v. Sweden գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 22.06.1989 
թվա կա նի վճի ռը, 58– րդ կետ): Ավե լին, ըստ Եվրո պա կան դա տա րա նի` բնա կա նոն 
ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը չեն դա դա րում ծնող նե րից մե կի առանձ նա նա
լու կամ նրանց ամուս նա լուծ վե լու դեպ քում, ան գամ եթե դրա ար դյուն քում երե խան 
դա դա րում է բնակ վել ծնող նե րից մե կի հետ (տե՛ս Mustafa and Armağan Akın v. 
Turkey գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 06.04.2010 թվա կա նի վճի ռը, 19– րդ կետ): 

Բա ցի այդ, Եվրո պա կան դա տա րանն իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ
տել այն մա սին, որ Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վա ծի պաշտ պա նու թյան ներ քո է 
գտնվում նաև ծնո ղի` իր երե խայի հետ վե րա միա վոր վե լու իրա վուն քը, և ան դամ 
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պե տու թյուն նե րը պո զի տիվ պար տա կա նու թյուն են կրում օժան դա կե լու այդ վե
րա միա վոր մա նը: Ը նդ որում, պե տու թյան վե րո հի շյալ պո զի տիվ պար տա կա նու
թյու նը տա րած վում է նաև երե խայի հետ շփ վե լու և բնա կու թյան վայ րի վե րա բե
րյալ ծնող նե րի և (կամ) երե խայի ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի միջև ծա գած վե ճե
րի վրա (տե՛ս Gluhaković v. Croatia գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 12.04.2011 
թվա կա նի վճի ռը, 56– րդ կետ): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդ գծել է, որ ծնո ղա կան ի րա վունքնե րը, այդ թվում 
նաև` երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից իր երե խայի հետ ան մի ջա կա նո
րեն շփ վե լու իրա վուն քը, չեն կա րող իրա կա նաց վել երե խայի շա հե րին հա կա
ռակ. դրանց իրա կա նա ցու մը չպետք է վնա սի երե խայի շա հե րին: Փաս տո րեն, 
երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից ծնո ղա կան իրա վունքնե րի իրա կա
նաց ման վե րա բե րյալ վե ճեր քննե լու յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը պետք է 
հաշ վի առ նի երե խայի լա վա գույն շա հե րը` հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, 
թե դա տա րա նի կող մից քնն վող վե ճը լու ծե լիս կի րառ վող մի ջոցն ինչ պի սի ազ դե
ցու թյուն կու նե նա երե խայի շա հե րի վրա, մաս նա վո րա պես` նրա հո գե կան, 
հոգևոր ու բա րո յա կան զար գաց ման և դաս տիա րա կու թյան վրա:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ևս ար տա հայ
տել է իրա վա կան դիր քո րո շում առ այն, որ դա տա րան նե րը երե խայի իրա
վունքնե րը շո շա փող ցան կա ցած գործ քննե լիս առաջ նայ նու թյու նը պետք է տան 
երե խայի շա հե րի առա վել ապա հով մա նը (տե՛ս Անի Մար տի րո սյանն ընդ դեմ 
Գուր գեն Խա լա թյա նի թիվ ԵԱՔԴ/0474/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի որո շու մը): 

Անդ րա դառ նա լով «ե րե խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյա նը` Եվրո պա
կան դա տա րա նը ևս ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պե տա
կան իրա վա սու մար մին նե րի, այդ թվում նաև` դա տա րան նե րի կող մից երե խայի 
խնամ քի և դաս տիա րա կու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րի լուծ ման հա մար վճռո րոշ 
նշա նա կու թյուն ունեն երե խայի լա վա գույն շա հե րը, որոնց գնա հա տու մը կախ
ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանքնե րից (տե՛ս C. v. Finland գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 09.05.2006 թվա կա նի վճի ռը, 52– րդ կետ, գան գատ թիվ 18249/02): 

Եվրո պա կան դա տա րա նը մեկ այլ վճռով իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա
հայ տել առ այն, որ Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վածն ար գե լում է ծնո ղի շա հե րից ել
նե լով թույ լատ րել նրան կա տա րե լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք կվ նա
սեն երե խայի առող ջու թյանն ու զար գաց մա նը (տե՛ս Johansen v. Norway գոր ծով 
Եվրո պա կան դա տա րա նի 07.08.1996 թվա կա նի վճի ռը, 78– րդ կետ): 

Վե րոն շյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից բխում է, որ երե խայի` ծնող նե
րից մե կից կամ եր կու սից առան ձին բնակ վե լը, ծնող նե րի ամուս նա լուծ ված լի նե լը 
կամ ար տա սահ մա նում բնակ վե լը չպետք է խո չըն դոտ հան դի սա նան ծնող նե րի 
հետ կա նո նա վոր կեր պով ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն ներ և ուղ ղա կի կա պեր 
պահ պա նե լու երե խայի իրա վուն քի, ինչ պես նաև երե խայից առան ձին ապ րող ծնո
ղի` իր երե խայի հետ ան մի ջա կա նո րեն շփ վե լու իրա վուն քի իրա կա նաց ման հա
մար, եթե դա չի հա կա սում երե խայի լա վա գույն շա հե րին: Ավե լին, ծնո ղա կան 
իրա վունքնե րը չեն կա րող իրա կա նաց վել երե խայի իրա վունքնե րին ու լա վա գույն 
շա հե րին հա կա ռակ, և երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից ծնո ղա կան 
իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման վե րա բե րյալ վե ճեր քննե լու յու րա քան չյուր դեպ
քում դա տա րա նի խնդիրն է բա ցա հայ տել երե խայի լա վա գույն շա հե րը` հաս տա
տե լով ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյուն ծնո ղի իրա վունքնե րի և երե խայի լա վա
գույն շա հե րի միջև: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ երե խայից առան ձին 
բնակ վող ծնո ղի ծնո ղա կան իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ իրա ցումն ապա հո վե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև տվյալ ծնո ղին առնչ վող ուշադ րու
թյան ար ժա նի հան գա մանքնե րը, եթե դրանք հաշ վի առ նե լը չի հա կա սում երե
խայի լա վա գույն շա հե րին:
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 Հա ման ման դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Եվրո պա կան դա տա րանն իր 
նա խա դե պային իրա վուն քում: Մաս նա վո րա պես` Եվրո պա կան դա տա րա նը Կոն
վեն ցիայի 8– րդ հոդ վա ծի խախ տում է ար ձա նագ րել այն դեպ քում, երբ տե սակ
ցու թյան կարգ սահ մա նե լիս հաշ վի չի առն վել ամուս նա լուծ ված և երե խայից 
առան ձին բնակ վող հոր ուշադ րու թյան ար ժա նի այն պի սի ան ձնա կան հան գա
ման քը, ինչ պի սին է վեր ջի նիս աշ խա տան քային գրա ֆի կը, որը խո չըն դո տել է 
ըստ սահ ման ված տե սակ ցու թյան կար գի երե խայի հետ շփ վե լուն և հո րը զրկել է 
իր երե խային ար դյու նա վետ տե սակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից (տե՛ս Gluhaković v. 
Croatia գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 12.04.2011 թվա կա նի վճի ռը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ներ պե տա կան ըն տա նե կան օրենսդ րու թյամբ, թե՛ մի ջազ գային իրա վա կան 
ակ տե րում «ե րե խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը հստա
կեց ված չէ. նշված հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը են թա կա է բա ցա հայտ ման 
իրա վա կի րառ (հատ կա պես` դա տա կան) պրակ տի կայի շրջա նակ նե րում: 

Այս պես` Եվրո պա կան դա տա րանն ան դրա դար ձել է օրենսդ րա կան ձևա
կեր պում նե րին ուղղ ված իրա վա կան որո շա կի ու թյան սկզ բուն քից բխող պա
հանջ նե րին և դիր քո րո շում ար տա հայ տել առ այն, որ օրենքնե րում քիչ թե շատ 
անո րոշ տեր մին նե րի առ կա յու թյունն ան խու սա փե լի է, քա նի որ դրա մի ջո ցով 
ապա հով վում է իրա վուն քի ճկու նու թյունն ու ունա կու թյու նը` հետևե լու փո փոխ
վող հան գա մանքնե րին: Հետևա բար որո շա կի ու թյան պա հան ջը բա ցար ձակ չէ, և 
օրենքնե րում առ կա որոշ եզ րույթ նե րի մեկ նա բա նումն ու կի րա ռու մը դա տա կան 
պրակ տի կայի խնդիրն է (տե՛ս The Sunday Times v. the United Kingdom գոր ծով 
Եվրո պա կան դա տա րա նի 26.04.1979 թվա կա նի վճի ռը, 49– րդ կետ):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 05.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 919 
որոշ մամբ գտել է, որ օրենքնե րում օգ տա գործ վող առան ձին հաս կա ցու թյուն ներ 
չեն կա րող ինքնա բավ լի նել, և դրանց բո վան դա կու թյու նը, բնո րոշ հատ կա նիշ նե
րի շրջա նա կը ճշգրտ վում են ոչ միայն օրի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն
քում, այլ նաև` դա տա կան պրակ տի կա յում: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա
րա նի` «ե րե խայի շահ» հաս կա ցու թյու նը բարձ րաց վել է հա մընդ հա նուր ճա նա
չում ստա ցած իրա վա կան սկզ բուն քի աս տի ճա նի և ըն տա նե կան օրենսդ րու թյան 
հիմ քում ըն կած ինքնու րույն սկզ բունք է: Ը նդ որում, նշված հաս կա ցու թյու նը են
թա կա է գնա հատ ման յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում` ել նե լով տվյալ գոր ծի 
բո լոր փաս տա կան հան գա մանքնե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նից:

 Բա ցի այդ, հա մա ձայն Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն
քի` երե խայի լա վա գույն շա հը չի կա րող որոշ վել ընդ հա նուր բնույ թի իրա վա կան 
դա տո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով և կախ ված է յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծի հան
գա մանքնե րից` հիմք ըն դու նե լով երե խայի շա հե րի առաջ նայ նու թյու նը (տե՛ս 
Schneider v. Germany գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 15.09.2011 թվա կա նի վճի
ռը, 100– րդ կետ): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ «ե րե խայի շահ» կամ «ե րե խայի լա վա գույն շա հեր» 
հաս կա ցու թյուն ներն իրա վա կի րառ պրակ տի կա յում պետք է ըն կալ վեն ու կի րառ
վեն հետևյալ երեք իմաստ նե րով.

1) որ պես երե խայի իրա վունք. երե խան ունի իր լա վա գույն շա հե րի բա ցա
հայտ ման և դրանց առաջ նային նշա նա կու թյան տրա մադրման իրա վունք այն 
դեպ քում, երբ իրա վա սու մարմ նի կող մից կա յաց վող որո շումն առնչ վում է երե
խայի և այլ ան ձանց իրա վունքնե րին ու շա հե րին, և առ կա է դրանց հա վա սա
րակշռ ման ան հրա ժեշ տու թյուն, 

2) որ պես իրա վա կան–  մեկ նա բա նո ղա կան սկզ բունք. երե խայի իրա վա կան 
վի ճա կին առնչ վող տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի և ըն կա լում նե րի տե ղիք 
տվող ցան կա ցած իրա վա կան նորմ պետք է մեկ նա բան վի և կի րառ վի` ել նե լով 
երե խայի լա վա գույն շա հե րի առա վել ապա հով ման նկա տա ռու մից, 
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3) որ պես ըն թա ցա կար գային կար գա վոր ման կա նոն. երե խային առնչ վող 
որո շում նե րի ըն դուն ման ըն թաց քում պետք է բա ցա հայտ վի նաև երե խայի իրա
վունքնե րի և շա հե րի վրա այդ որոշ ման հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով երե խայից առան ձին ապ րող ծնո
ղի` իր երե խայի հետ շփ վե լու իրա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` երե
խայի հետ տե սակ ցե լու իրա վուն քի իրա կա նաց ման հար ցին, նախ կի նում կա յաց
րած որոշ մամբ նշել է, որ երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ տե սակ ցու թյան կարգ 
սահ մա նե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, inter alia, երե խայի տա րի քը, մշ տա կան 
խնամ քի տակ գտնվե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, առող ջա կան այն պի սի խնդիր նե
րի առ կա յու թյու նը, որոնք խո չըն դո տում են առանց մոր ներ կա յու թյան երե խայի 
հետ հոր շփ մա նը (տե՛ս Էդ գար Ամ րո յանն ընդ դեմ Քրիս տի նա Գա բու նիայի թիվ 
ԵՇԴ/0990/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 11.08.2009 
թվա կա նի որո շու մը):

 Փաս տո րեն, մոր ներ կա յու թյամբ երե խայի հետ շփ վե լու և նրա դաս տիա րա
կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լիս երե խայի լա
վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման հա մար դա տա րա նը պետք է հիմք ըն դու նի, 
inter alia, հետևյալ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը.

–  ե րե խայի տա րի քը, 
–   ե րե խայի` իր հետ բնակ վող ծնո ղի մշ տա կան խնամ քի տակ գտնվե լու 

ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
–   ա ռող ջա կան այն պի սի խնդիր նե րի առ կա յու թյու նը, որոնք խո չըն դո տում 

են առանց երե խայի հետ բնակ վող ծնո ղի ներ կա յու թյան մյու սի ծնո ղի և 
երե խայի շփ մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րան նե րի կող մից երե
խայի լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման գոր ծում կարևոր նշա նա կու թյուն ունի 
երե խայի դաս տիա րա կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մարմ նին դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձ նե լը: Նշված մարմ նի 
վրա ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 67– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով դրված է երե խայի 
և այն ան ձի կյան քի հե տա զո տու թյուն ան ցկաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ով հա
վակ նում է նրա դաս տիա րա կու թյա նը: Խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մար մի նը պար տա վոր է նաև հե տա զո տու թյան ակտն ու դրա հի ման վրա վե ճի է ու
թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու նը ներ կա յաց նել դա տա րան: Թեև խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մարմ նի եզ րա կա ցու թյու նը դա տա րա նի հա մար 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 ապա ցույց նե րի հետ հա մակ ցու թյան մեջ, այ նուա մե նայ
նիվ, նմա նա տիպ գոր ծե րով վե րոն շյալ 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 
ապա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան ար դյուն քում դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն 
են ըն ձե ռում կոնկ րետ գոր ծով պար զե լու երե խայի լա վա գույն շա հը: Այ նուա մե նայ
նիվ, դա տա րա նը չպետք է սահ մա նա փակ վի միայն խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մարմ նի եզ րա կա ցու թյան մեջ նշված դրույթ նե րը կրկ նե լով, այլ 
պետք է հա վաս տիա նա դրանց հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ և այն հա մե մա տի գոր
ծով ձեռք բեր ված մյուս ապա ցույց նե րի հետ, որից հե տո միայն, հաշ վի առ նե լով 
դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա իրա վուն քը, 
ինչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը, որո շի գոր ծի ել քը:

 Վե րո հի շյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րա նը եզ րա հան գել է, որ երե խայի դաս տիա րա կու թյան հետ կապ ված յու րա քան
չյուր գործ քննե լիս դա տա րա նը պետք է բա ցա հայ տի երե խայի լա վա գույն շա հե
րը, մաս նա վո րա պես` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լով խնա մա կա լու
թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին, պետք է հա վաս տիա նա երե խայի դաս տիա
րա կու թյա նը հա վակ նող ան ձի կյան քի հե տա զո տու թյան ար դյուն քում կա յաց ված 
եզ րա կա ցու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ, ապա այն հա մե մա տի գոր ծով ձեռք 
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բեր ված մյուս ապա ցույց նե րի հետ, որից հե տո միայն, հաշ վի առ նե լով դրանց 
հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա իրա վուն քը, ինչ պես 
նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը, որո շի, թե ծնո ղա կան իրա վուն քնե րի 
իրա կա նաց ման ինչ պի սի մի ջոց պետք է սահ ման վի: Այլ կերպ ասած` դա տա րա
նը չի կա րող ընդ հա նուր իրա վա կան դա տո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով բա ցա հայ տել 
երե խայի լա վա գույն շա հերն ու սահ ման վող մի ջո ցի ազ դե ցու թյու նը դրանց վրա, 
այլ պետք է յու րա քան չյուր գոր ծով հա վա սա րակշ ռի ծնո ղի իրա վուն քներն ու 
անձնա կան հան գա մանքնե րը և երե խայի լա վա գույն շա հե րը, մաս նա վո րա պես` 
պար զի, թե արդյոք ծնո ղա կան իրա վուն քի իրա կա նաց ման սահ ման վող եղա նա
կը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա երե խայի հո գե կան, հոգևոր ու բա րո յա
կան զար գաց ման և դաս տիա րա կու թյան վրա, թե` ոչ: 

Անդ րա դառ նա լով երկ րորդ հար ցադրմա նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, 
որ Եվրո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային որոշ մամբ դիր քո րո շում է ար
տա հայ տել առ այն, որ ներ պե տա կան իրա վուն քի նոր մե րը պետք է լի նեն բա վա
րար չա փով հա սա նե լի, հստակ և կան խա տե սե լի իրենց կի րառ ման մեջ (տե՛ս 
Broniowski v. Poland գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 22.06.2004 թվա կա նի վճի
ռը, 147– րդ կետ): Բա ցի այդ, հա մա ձայն Եվրո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ
տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի` օրենսդ րա կան նոր մե րը պետք է կի րառ վեն 
ող ջա միտ հստա կու թյամբ և կա պակց վա ծու թյամբ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի որ
քան հնա րա վոր է խու սա փել իրա վա կան անո րո շու թյուն նե րից և եր կի մաս տու
թյու ննե րից: Եվրո պա կան դա տա րանն ընդ գծել է նաև պե տու թյուն նե րի բարձ րա
գույն դա տա կան ատյան նե րի դերն իրա վա կան անո րո շու թյու նը հնա րա վո րինս 
հաղ թա հա րե լու հար ցում (տե՛ս Beian v. Romania գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա
նի 06.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, 33– րդ և 39– րդ կե տեր):

 Միև նույն ժա մա նակ Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի 
ուսում նա սի րու թյու նից ակն հայտ է դառ նում, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է 
մի ջոց ներ ձեռ նար կեն թե՛ օրենսդ րա կան, թե՛ վար չա կան և թե՛ դա տա կան գոր ծու
նե ու թյան ար դյունք հան դի սա ցող իրա վա կան անո րո շու թյուն նե րից խու սա փե լու 
հա մար: Փաս տո րեն, իրա վա կան որո շա կի ու թյան սկզ բուն քը պա հան ջում է ոչ 
միայն օրենսդ րա կան ձևա կեր պում նե րի, այլև դա տա րան նե րի կա յաց րած որո
շում նե րի հստա կու թյուն և կան խա տե սե լի ու թյուն: Ը նդ որում, դա տա կան ակ տե
րը պետք է ուղղ ված լի նեն օրենսդ րա կան ան հստա կու թյուն նե րի վե րաց մա նը և 
չպետք է պա րու նա կեն ան հաս կա նա լի և անո րոշ եզ րա հան գում ներ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
դա տա կան ակ տի որո շա կի ու թյան խնդ րին, ար տա հայ տել է դիր քո րո շում առ այն, 
որ դա տա կան ակ տը պետք է լի նի որո շա կի. այն պետք է ձևա կերպ վի հստակ և 
հաս կա նա լի, դրա բո վան դա կու թյու նը պետք է շա րադրվի այն պես, որ դա տա վա
րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար ակ նա ռու և ակն հայտ լի նի, թե իրենց ինչ իրա
վունք է տրա մադրվում, իրենց որ իրա վունքն է սահ մա նա փակ վում, իրենց ինչ 
իրա վուն քից են զրկում կամ իրենց վրա ինչ պար տա կա նու թյուն է դրվում (տե՛ս 
Դա վիթ Ասատ րյանն ընդ դեմ Սվետ լա նա Ասատ րյա նի և Ար թուր Գա սի սյա 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 որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ գործն ըստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող 
իրա վա կան որո շա կի ու թյան պա հան ջը, ի թիվս այլ հան գա մանքնե րի, են թադ
րում է, որ տվյալ դա տա կան ակ տը պետք է գոր ծով ներ կա յաց ված բո լոր պա
հանջ նե րին տա այն պի սի պա տաս խան, որը բա ցա ռում է կող մե րի հա րա բե րու
թյուն նե րում անո րո շու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տը կող մե րի հայե ցո
ղու թյամբ տար բեր եղա նակ նե րով կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը:
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 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ ԴԻ ՄԵ ԼՈՒ ԻՐԱ ՎՈՒՆ ՔԸ
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18. «Հայէ կո նոմ բանկ» ԲԲԸ–ն ընդդեմ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա
րար Փիրուզ Սարգ սյանի, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/5370/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի (այ սու հետ՝ Հաշ
տա րար) որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ հա
մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում Հաշ տա րա րի որո շում նե րը դա տա կան 
կար գով վի ճար կե լու հիմ քե րի սահ մա նա փա կու մը չի հան գեց նում դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի խախտ մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա
տաքննու թյան իրա վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է ինչ պես 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի, այն պես էլ Եվրո պա կան դա տա րա նի որո շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար 
դա տաքննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու
թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա
նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի 
քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո րում է դա տա րան դի մե
լու, այն է՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը: 
Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան 
վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, 
ար ժեք չեն ունե նա, եթե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: Դժ վար է 
պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա
րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա
հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 
19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի ար դյու
նա վետ իրաց ման իրա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 
28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա
վա կան դիր քո րո շու մը. հայ ցը կամ դի մու մը դա տա րան իրա վա կան պաշտ պա նու
թյան այն մի ջոց ներն են, որոն ցով հիմ նա կան իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա տա
կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի կրող հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ իրա վա
բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր իրա վունքնե րի տա րաբ նույթ խախ տում նե
րից, որոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, այն պես էլ 
մաս նա վոր ան ձանց կող մից: Իշ խա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից ան ձի պաշտ
պան վե լու ամե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը դա տա րան դի մե լու նրա իրա վունքն է, 
որը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ իրա վա կան պե տու
թյուն նե րում ունի սահ մա նադ րա կան (հիմ նա րար) իրա վուն քի բնույթ: 

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից 
ածանց վում է պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ապա հո վել այն թե՛ 
նոր մաս տեղծ, թե՛ իրա վա կի րառ գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրա
կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ մա նում է օրենս դի րը: Օ րենս դիրն այս 
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գոր ծըն թա ցում օժտ ված է գնա հատ ման որո շա կի ազա տու թյամբ, սա կայն սա չի 
նշա նա կում, որ օրենս դիրն իրա վա սու է սահ մա նել դա տա րան դի մե լու իրա վուն
քի իրաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած իրա վա կար գա վո րում: ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյամբ երաշ խա վոր ված այս հիմ նա րար իրա վուն քի իրաց ման կար գը և պայ
ման նե րը նա խա տե սող իրա վա կար գա վո րում նե րը պետք է նպա տակ հե
տապնդեն ապա հո վե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա
նում ար դյու նա վետ երաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ
շաճ իրա կա նա ցու մը և ան ձանց իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի՝ գործ նա կա
նում ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ 
որո շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մադրված վեր
լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում երաշ խա վոր վում են դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար
դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան իրա վունքնե րը, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար
գը սահ մա նում է օրենս դի րը: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 09.10.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1051 
որոշ մամբ գնա հա տե լով «Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը, ար ձա նագ րել է, որ այն 
դեպ քում, երբ Կազ մա կեր պու թյու նը Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի հետ կնքված 
գրա վոր հա մա ձայ նագ րով, այ սինքն՝ իր ազատ կա մա հայտ նու թյամբ, հրա ժար
վում է Հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից, օրեն քով սահ ման
ված հիմ քե րով Հաշ տա րա րի` կող մե րի հա մար պար տա դիր դար ձած որո շու մը 
վի ճար կե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սելն իրա վա չափ է և 
սահ մա նադ րա կա նու թյան խնդիր չի հա րու ցում: Ի սկ այն դեպ քում, երբ առ կա չէ 
հի շյալ գրա վոր հա մա ձայ նա գի րը, Հաշ տա րա րի որո շում ներն իրա վա սու դա
տա րան վի ճար կե լու հիմ քե րի սահ մա նա փա կու մը` այն քա նով, որ քա նով չի 
նա խա տե սում այդ որո շում նե րը դա տա կան կար գով ըստ է ու թյան վի ճար կե
լու հնա րա վո րու թյուն, իրա վա չափ չէ և հան գեց նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված իրա վունքնե րի իրաց ման 
ար գե լա փակ մա նը: 

Ար դյուն քում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ «Ֆի
նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի, ինչ
պես նաև այդ հոդ վա ծի հետ հա մա կար գային առու մով փոխ կա պակց ված 18– րդ 
հոդ վա ծի դրույթ նե րով Կազ մա կեր պու թյան` դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի սահ
մա նա փա կում նե րը հա մա պա տաս խա նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյա նը միայն այն իրա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում, երբ 
Կազ մա կեր պու թյու նը ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի որո շում նե
րը վի ճար կե լու իրա վուն քից կա մո վին հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ օրեն քով 
սահ ման ված կար գով հա մա ձայ նա գիր է կն քել վեր ջի նիս գրա սե նյա կի հետ: 

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հաշ
տա րա րի որո շու մը hա ճա խոր դի կող մից ըն դու նե լու պա րա գա յում դառ նում է 
պար տա դիր և Կազ մա կեր պու թյունն այդ որո շու մը կա րող է ըստ է ու թյան վի ճար
կել դա տա կան կար գով, եթե նա Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի հետ կն քած գրա
վոր հա մա ձայ նագ րով չի հրա ժար վել Հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու 
իրա վուն քից, իսկ այն դեպ քում, երբ առ կա չէ նման գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն, 
ապա կազ մա կեր պու թյու նը Հաշ տա րա րի որո շու մը կա րող է վի ճար կել ոչ թե 
ըստ է ու թյան, այլ միայն «Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փակ հիմ քե րով: 
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22.07.2016 թ.

19. Հրանտ Ավե տի սյանն ընդդեմ «Տ րան սու նի վեր սալ» ՓԲԸ–ի, քաղ. գործ 
թիվ ԵԿԴ/4542/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք սահ ման ված պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող դրա
մարկ ղի մուտ քի օր դե րը և դրա մարկ ղային շար ժի վե րա բե րյալ փաս տա թուղ թը 
կա րող են հա մար վել թույ լատ րե լի ապա ցույց փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյան 
առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար,

* Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
արդյոք վե րաքննիչ դա տա րա նը կա րող է քննարկ ման առար կա դարձ նել հայ
ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու միջ նոր դու թյու նը, եթե այն չի ներ կա յաց վել և 
քննարկ վել առա ջին ատյա նի դա տա րա նում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի
նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
877– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի 1 – ին պար բե րու թյան, 878– րդ հոդ վա ծի 1 – ին և 2– րդ 
կե տե րի վեր լու ծու թյա նը, դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը գրա վոր ձևով կնքվող գոր ծարք է, որի ուժով փո խա տուն փո
խա ռուին է հանձ նում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով որոշ վող այլ գույք, 
իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես
ված ժամ կե տում և կար գով փո խա տուին վե րա դարձ նել փո խա ռու թյան գու մա րը 
կամ փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու որա
կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում դրա նով նա խա
տես ված դրա մը կամ այլ գույ քը հանձ նե լու պա հից (տե՛ս Վա հե Սա հա կյանն ընդ
դեմ Լե ո նիդ Ներ սի սյա նի թիվ ԵՔԴ/0916/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րել հա վե լել, որ օրենս դի րը, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար պար
տա դիր հա մա րե լով գրա վոր ձևը, ապա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան շրջա նա կը 
սահ մա նա փա կել է միայն գրա վոր ապա ցույց նե րով` հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե
լով ներ կա յաց նե լու ցան կա ցած փաս տա թուղթ, որը կհաս տա տի փո խա ռու թյան 
հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: Օ րենս դի րը, պար տա դիր հա մա րե լով 
փաս տաթղ թի ներ կա յա ցու մը, չի սահ մա նել գրա վոր ապա ցույց նե րի սպա ռիչ 
ցանկ` հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կա յաց նե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա
նող ցան կա ցած գրա վոր ապա ցույց, որը կհաս տա տի փո խա ռուին որո շա կի 
դրա մա կան գու մար կամ որո շա կի քա նա կի գույք տա լը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ և 53– րդ հոդ ված
նե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա
տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո
տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե որ քա նով է այդ ապա ցույ ցը վե րա բե րե
լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը հաս տա տե լու կամ մեր ժե
լու հա մար (տե՛ս Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ընդ դեմ Անա հիտ Խա չատ րյա 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 որո շու մը):

 Զար գաց նե լով նշված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ որոշ
մամբ նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում որևէ ապա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյան 
հար ցը լու ծե լիս դա տա րան նե րը պետք է ղե կա վար վեն հետևյալ կա նոն նե րով.

1) գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի առ կա
յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը կա րող է հաս տատ վել բա ցա ռա պես օրեն քով 
նա խա տես ված ապա ցույց նե րով.

¾ç 
192–201
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Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի իրա վա կար գա վո րու
մից, որով սպա ռիչ սահ ման ված է ապա ցուց ման մի ջոց նե րի շրջա նա կը: Մաս նա
վո րա պես՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և առար կու թյուն նե րը 
հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ 
հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը կա րող է հաս տատ վել 
միայն գրա վոր և իրե ղեն ապա ցույց նե րով, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե
րով, վկա նե րի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունքնե րով:

2) օրեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ապա ցույց ներն իրա վա բա նա կան ուժ 
չու նեն և չեն կա րող դրվել դա տա րա նի վճռի հիմ քում.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
կե տով նա խա տես ված թույ լատ րե լի ու թյան նշված կա նո նը են թադ րում է ապա
ցույ ցի դա տա վա րա կան ձևի հա մա պա տաս խա նու թյունն օրեն քի պա հանջ նե րին` 
աղ բյու րի, ստաց ման եղա նա կի, պայ ման նե րի, ինչ պես նաև ապա ցույ ցի ձևա
կերպ ման տե սան կյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ վե րոն շյալ կա նո նի հա
մա տեքս տում ապա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյու նը պետք է դի տարկ վի ոչ միայն դա
տա վա րա կան, այլ նաև նյու թաի րա վա կան օրենսդ րու թյան նոր մե րը պահ պան
ված լի նե լու առու մով:

3) գոր ծի հան գա մանքնե րը, որոնք, օրեն քի կամ այլ իրա վա կան ակ տե րի 
հա մա ձայն, պետք է հաս տատ վեն միայն որո շա կի ապա ցույց նե րով, չեն կա րող 
հաս տատ վել այլ ապա ցույց նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 1 – ին 
կե տով ամ րագրված թույ լատ րե լի ու թյան վե րոն շյալ կա նո նի բո վան դա կու թյու նից 
հետևում է, որ այն դեպ քե րում, երբ օրեն քում կամ իրա վա կան ակ տում ուղ ղա կի
ո րեն նշված չէ այն ապա ցույ ցը, որով թույ լատրվում է հաս տա տել այս կամ այն 
փաս տը, ապա վեր ջինս կա րող է հաս տատ վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տով նա խա տես ված ցան կա ցած 
ապա ցույ ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 1 – ին 
կե տով ամ րագրված թույ լատ րե լի ու թյան վե րոն շյալ կա նո նը մեկ նա բան վում է 
հետևյալ կերպ.

–    գոր ծի հան գա մանքնե րը կա րող են հաս տատ վել բա ցա ռա պես օրեն քով 
նա խա տես ված ապա ցույց նե րով, այլ ապա ցույց նե րի կի րա ռու մը բա
ցառ վում է, կամ.

–    գոր ծի հան գա մանքնե րը կա րող են հաս տատ վել օրեն քով նա խա տես ված 
ապա ցույց նե րով (ա նհ րա ժեշտ ապա ցույց), սա կայն այլ ապա ցույց նե րի 
վա րույթ ներգ րա վե լու հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փակ ված չէ: 

Ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան նշված կա նո նի մաս նա վոր դրսևո րում
նե րից է նաև այս կամ այն ապա ցույ ցի օգ տա գործ ման ար գել քը, որը նշա նա
կում է, որ ի հա վաս տում գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող որևէ 
հան գա ման քի չի կա րող ներ կա յաց վել որևէ կոնկ րետ ապա ցույց, եթե նյու թա կան 
օրենսդ րու թյունն ար գե լում է դրա օգ տա գոր ծու մը (տե՛ս «ՋԻ ԷՅՋ ՍԹՈ ՐԻՋ ԷՆ
ԹԵՐՓ ՐԱՅԶՍ» ՍՊԸ– ն ընդ դեմ Սևակ Ար զա րու նու, Արտյոմ Մար տի րո սյա նի թիվ 
ԵԿԴ/2593/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 
թվա կա նի որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի հիմ քով գրա վոր ապա ցույց հա մար վե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի հա մա պա տաս խան ապա ցույ ցը պա րու նա կի գոր ծի հա
մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, այ սինքն` 
իր բո վան դա կու թյամբ հնա րա վո րու թյուն տա դա տա րա նին պար զե լու գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես 
նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե րի առ կա յու
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թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Այլ կերպ ասած` գրա վոր ապա ցույց նե րը դա տա րա
նի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն իրենց բո վան դա կու թյան տե սա կե տից, 
գրա վոր ապա ցույց նե րում ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունի որո շա կի նյու թա
կան կրիչ նե րում ար տա ցոլ ված միտ քը, որն ըն կալ վում է ըն թերց ման մի ջո ցով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա
նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.10.2003 թվա կա
նի թիվ 1408– Ն որոշ ման 4– րդ և 14– րդ կե տե րի կար գա վո րում նե րը հա մադ րե լով 
գրա վոր ապա ցույ ցի հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ վե րը շա րադրված մեկ նա բա
նու թյուն նե րի հետ, գտել է, որ դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րը` որ պես կան խիկ 
դրա մի մուտ քագրման (ըն դուն ման) գոր ծառ նու թյուն նե րը հա վաս տող փաս տա
թուղթ, գրա վոր ապա ցույ ցի տե սակ է և ել նե լով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան 
բնույ թից` միան գա մայն կա րող է հա մար վել և՛ որ պես թույ լատ րե լի, և՛ որ պես վե
րա բե րե լի ապա ցույց: Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փո խա
ռու թյունն իր բնույ թով դրա մա կան շար ժի` փո խա տուից փո խա ռուին դրա մա կան 
մի ջոց ներ փո խան ցե լու վե րա բե րյալ իրա վա հա րա բե րու թյուն է, որի առ կա յու
թյան փաս տը կա րող է հիմ նա վոր վել ցան կա ցած գրա վոր ապա ցույ ցով: Հետևա
բար դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րը փո խա ռու թյան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե
րից բխող վե ճե րով թույ լատ րե լի գրա վոր ապա ցույց է և են թա կա է գնա հատ ման 
գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու
թյուն նե րի իրա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
08.10.2003 թվա կա նի թիվ 1408– Ն որոշ մամբ կար գա վոր ված են հաշ վա պա հա
կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի կազմ ման, վար ման կար գը, այդ թվում` դրա
մարկ ղային մուտ քի օր դե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա
նի գնա հատ մամբ գրա վոր ապա ցույ ցի հա մա պա տաս խա նու թյու նը տվյալ տե սա
կի փաս տաթղ թե րին ներ կա յաց վող վա վե րա պայ ման նե րին, պա հանջ նե րին 
(կազմ ման, բո վան դա կու թյան առու մով) կան խո րո շում է այդ ապա ցույ ցի (մաս
նա վո րա պես` մուտ քի օր դե րի) ար ժա նա հա վա տու թյու նը, հետևա բար այդ փաս
տաթղ թե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը սահ ման ված պա հանջ նե րին հան դի
սա նում է նշված ապա ցույ ցի ոչ թե թույ լատ րե լի ու թյան կամ վե րա բե րե լի ու
թյան, այլ ար ժա նա հա վա տու թյան գնա հատ ման մի ջոց: Վճռա բեկ դա տա րա
նը գտել է, որ եթե ան գամ ներ կա յաց ված փաս տա թուղթն իր վա վե րա պայ ման նե
րով լիար ժե քո րեն չի հա մա պա տաս խա նում նմա նա տիպ փաս տաթղ թե րին ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րին, դա դեռևս չի բա ցա ռում այդ փաս տաթղ թի ապա ցու
ցո ղա կան ուժը: Հետևա բար, եթե ներ կա յաց ված փաս տաթղ թի բո վան դա կու թյու
նը կազ մող վա վե րա պայ ման նե րը լիար ժեք չեն, դա կա րող է նվա զեց նել ապա
ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, բայց ոչ կան խո րո շել դրա ան թույ լատ րե լի ու
թյու նը կամ ոչ վե րա բե րե լի ու թյու նը:

 ՀԱՅ ՑԻ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ

22.07.2016 թ.

20. Հով սեփ Հով սե փյանն ընդդեմ Վլա դի միր Սա հա կյանի, քաղ. գործ թիվ 
ԵԿԴ/3082/02/13

Խն դիր. Արդյո՞ք դա տա րա նը կա րող է թույ լատ րել հայ ցի հիմ քի կամ առար
կայի փո փո խու թյուն դա տաքննու թյան փու լում, և արդյո՞ք հայց վո րի կող մից հայ
ցի հիմ քը կամ առար կան փո փո խե լու մա սին պա տաս խա նո ղին չտե ղե կաց նե լով` 
դա տա րա նը չի խախ տում վեր ջի նիս ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քը, այդ 
թվում նաև՝ կող մե րի մրցակ ցու թյան և իրա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա
կան սկզ բունքնե րը։ 

¾ç 
202–211
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Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի
նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով  հայ ցի հիմ քին և առար կային, դիր
քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ հայ ցի առար կան այն նյու թաի րա վա կան 
պա հանջն է, որը հայց վո րը ներ կա յաց նում է պա տաս խա նո ղի դեմ, և որի վե րա
բե րյալ դա տա րա նը որո շում է կա յաց նում: Ը նդ որում, հայ ցի առար կայից պետք է 
տար բե րել հայ ցի օբյեկ տը, այ սինքն` այն առար կան, որին ուղղ ված է հայ ցի 
առար կայի բո վան դա կու թյու նը կազ մող պա հան ջը: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցի փաս տա կան 
հիմքն այն հան գա մանքներն են, որոնց հետ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մը կա
պում է իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը: 

Հայ ցի փաս տա կան հիմքն ըստ է ու թյան իրա վա բա նա կան փաս տերն են, հան
գա մանքնե րը, որոնք 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 որո շում է դա տա րա նը` հիմն
վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի վրա:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ հայ ցի փաս տա կան հիմ քից բա ցի` 
հայ ցի տար րե րի մեջ նե րառ վում է նաև հայ ցի իրա վա կան հիմ քը, որն այն իրա
վա կան նոր մերն են, որոնք կար գա վո րում են վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը: 
Չնա յած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը հայց վո րից չի պա
հան ջում հայ ցա դի մու մում նշել այն իրա վա կան նոր մե րը, որոնց վրա հիմն վում է 
հայ ցա պա հան ջը, այ նուա մե նայ նիվ, հայց վո րը, բա ցի փաս տա կան հան գա
մանքնե րից, կա րող է հայ ցա դի մու մում նշել այն իրա վա կան նոր մե րը, որոնց հի
ման վրա կող մե րի միջև ծա գել են հա մա պա տաս խան իրա վա հա րա բե րու թյուն
ներ, և որը վեր ջի նիս հիմք է տա լիս առ կա փաս տա կան հան գա մանքնե րի հետ 
միա սին ներ կա յաց նե լու հա մա պա տաս խան պա հանջ (տե՛ս Վի գեն Ու րու շա նյանն 
ընդ դեմ Սու րիկ Սեդ րա կյա 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 որո շու մը):

 Մեկ այլ գոր ծով կա յաց րած որոշ ման շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա
րանն 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 առար կայի շնոր հիվ: Հենց հայ ցի հիմ քով ու առար կայով են որոշ
վում հայ ցե րի նույ նու թյունն ու տար բե րու թյու նը միև նույն սուբյեկ տային կազ մի 
դեպ քում: ՀՀ օրենսդ րու թյունն ըն ձե ռում է հայ ցի հիմքն ու առար կան փո փո խե լու 
հնա րա վո րու թյու նը, ընդ որում, հայ ցի առար կայի 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 իրե նից ներ կա յաց նում է այն հան գա
մանքնե րի փո փո խու թյու նը, որոնց վրա հիմն վում է այդ նյու թաի րա վա կան պա
հան ջը (տե՛ս Ա/Ձ Էդ մոնդ Ասատ րյա նը և Կա րի նե Բաղ ջյանն 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 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ օրենս դի րը, հայց վո րին ըն ձե ռե լով հայ
ցի հիմ քը կամ առար կան փո փո խե լու իրա վունք, միա ժա մա նակ նա խա տե սել է այդ 
իրա վուն քի իրաց ման որո շա կի ըն թա ցա կարգ: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 32– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի և 1497– րդ հոդ վա ծի 1 – ին 
կե տի փոխ կա պակց ված վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ այն դեպ քում, երբ գոր ծի 
քննու թյունն իրա կա նաց վում է գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու
լով, օրենս դի րը հայ ցի հիմ քի կամ առար կայի փո փո խու թյու նը սահ մա նա փա կել է 
դա տա վա րու թյան այս փու լի շրջա նակ նե րով: Նման սահ մա նա փա կում նա խա տե
սե լը մի կող մից պայ մա նա վոր ված է գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ան հրա ժեշ
տու թյամբ, մյուս կող մից բխում է գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու 
փու լի խնդիր նե րից: Գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաստ վում է վի ճե լի իրա
վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և կի րա ռե լի օրենսդ րու թյան հար ցը պար զե լու, ապա
ցուց ման առար կան որո շե լու և ապա ցույց նե րի կենտ րո նաց ման խնդիր նե րի իրա
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կա նաց ման հա մար, որոնց ան հրա ժեշ տու թյունն առա ջա նում է նաև հայ ցի հիմ քը 
կամ առար կան փո փո խե լու պա րա գա յում: Հետևա բար օրենս դի րը, հայց վո րին 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով փո խե լու հայ ցի հիմ քը կամ առար կան, գոր ծը լիար
ժեք կեր պով դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու, ար դյուն քում նաև՝ գոր ծի 
ժա մա նա կին և ճիշտ լու ծումն ապա հո վե լու նկա տա ռու մով սահ մա նա փա կել է դա
տա վա րա կան նշված իրա վուն քի իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը գոր ծը դա
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի շրջա նակ նե րով: Այլ կերպ ասած՝ հայց
վո րը հայ ցի հիմ քը կամ առար կան կա րող է փո փո խել միայն գոր ծը դա տաքննու
թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում:

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդ գծել, որ ի տար
բե րու թյուն տնօ րին չա կան այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի (օ րի նակ՝ հայց հա րու ցել, բո
ղոք բե րել և այլն) հայ ցի հիմ քի կամ առար կայի փո փո խու թյան դեպ քում օրենս
դի րը հստակ չի նա խա տե սել դա տա վա րա կան այն փաս տաթղ թի տե սա կը և ան
վա նու մը (ի տար բե րու թյուն, օրի նակ, հայ ցա դի մու մի, վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ 
բո ղո քի), որոն ցով կա րող է իրա կա նաց վել նման փո փո խու թյու նը: Վճռա բեկ դա
տա րա նը միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կա ապա հո վե լու նպա տա կով գտել է, 
որ նման փո փո խու թյան դեպ քում է ա կան է ոչ թե դա տա վա րա կան փաս տաթղ թի 
ան վա նու մը, այլ դրա բո վան դա կու թյու նը՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ինչ
պես է այն վեր նագրված (օ րի նակ, «հայ ցա դի մու մի հստա կե ցում», «հայ ցա դի մու
մի լրա ցում», «հայ ցա պա հան ջի փո փո խու թյուն» և այլն): Հետևա բար բո լոր նման 
դեպ քե րում դա տա րան նե րը պետք է հան գա մա նա լից ուսում նա սի րեն հա մա պա
տաս խան դա տա վա րա կան փաս տա թուղ թը՝ պար զե լու հա մար, թե արդյոք այն 
բո վան դա կում է հայ ցի առար կայի կամ հիմ քի փո փո խու թյուն: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ օրենս դի րը, հայց վո րին իրա
վունք վե րա պա հե լով օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով փո խել հայ ցի 
հիմ քը կամ առար կան, միև նույն ժա մա նակ իրա վունք է վե րա պա հել պա տաս խա
նո ղին՝ ստա նա լու փո փոխ ված հայ ցա դի մու մը և այն ստա նա լուց հե տո փո փոխ
ված հայ ցա դի մու մի վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու 
ընդ հա նուր կա նոն նե րով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշված իրա վա կար գա վո րումն ինքնան
պա տակ չէ և կոչ ված է ապա հո վե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 6– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու
նը կող մե րի մրցակ ցու թյան և իրա վա հա վա սա րու թյան հի ման վրա իրա կա նաց
նե լու սկզ բուն քը՝ երաշ խա վո րե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց իրա վունքնե րի 
լիար ժեք իրա կա նա ցու մը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված եզ րա հան գու մը բխում է նաև Կոն վեն
ցիայով երաշ խա վոր ված` յու րա քան չյու րի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի 
Եվրո պա կան դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րից: Մաս նա վո րա պես` Ան
կերլն ընդ դեմ Շվեյ ցա րիայի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
դա տա վա րու թյու նում կող մե րի իրա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը` կող մե րի միջև 
«ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան» իմաս տով, Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 
1 – ին կե տով երաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան տար րե րից 
մեկն է և պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քան չյուր կող մին տրա մադրվի ող ջա միտ 
հնա րա վո րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` 
ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու, որոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն 
դնի է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում (տե՛ս Ան կերլն ընդ դեմ Շվեյ ցա
րիայի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա կա նի որո շու մը, կետ 38):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 իրա
վա հա վա սա րու թյան հի ման վրա իրա կա նաց նե լու սկզ բուն քի է ու թյու նը կա յա
նում է նրա նում, որ դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում կող մերն օժտ ված են 
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իրենց իրա վունքնե րի և օրի 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 Գևոր քո վան ընդ դեմ 
Սվետ լա նա Մի քայե լյա 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 որո շու մը):

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, 
երբ պա տաս խա նո ղը չի տե ղե կաց վում հայ ցի հիմ քի կամ առար կայի փո փո խու
թյան վե րա բե րյալ, որ պես հետևանք զրկ վում է փո փոխ ված հայ ցա դի մու մի վե
րա բե րյալ պա տաս խան ներ կա յաց նե լու՝ օրենսդ րո րեն իրեն վե րա պահ ված դա
տա վա րա կան իրա վունքն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից` հայտնվե լով հայց վո
րի հա մե մատ է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում, ինչն իրա վա հա վա սա
րու թյան և մրցակ ցու թյան սկզ բունքնե րի խախ տում է:

 ԳՈՐ ԾԸ ԴԱ ՏԱՔՆ ՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏԵԼԸ

22.04.2016 թ.

21. Արեգ նազ Կա րա պե տյան, քաղ. գործ թիվ ԳԴ4/0504/02/14

Խն դիր. Արդյո՞ք դա տա րանն ապա հո վել է հա տուկ վա րույ թի կար գով 
քննվող քա ղա քա ցիա կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյու նը` դրա շրջա նակ նե
րում նախ նա կան դա տա կան նիստ չհ րա վի րե լու և դի մո ղի հետ ապա ցու ցում պա
հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը չքննար կե լու պայ ման նե րում:

* Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
արդյոք դա տա րա նը պար տա վոր է որ պես ապա ցույց հե տա զո տել օտար լեզ վով 
կազմ ված գրա վոր փաս տաթղ թե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե
լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1495– րդ հոդ վա ծը, 
1498–  րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը, 2– րդ կե տի 5– րդ և 10– րդ են թա կե տե րը, 164– րդ 
հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լը՝ որ
պես քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ինքնու րույն փուլ, ար դա րա դա տու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան, ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա
տաքննու թյան իրա վունքնե րի լիար ժեք իրաց ման հա մար պայ ման ներ ապա հո
վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց հի ման վրա առա ջա ցող իրա
վա հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն (հա մա կարգ) է: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծը դա տաքննու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու ինս տի տու տը նպա տա կաուղղ ված է ապա հո վե լու գոր ծի 
ար դյու նա վետ քննու թյու նը: Այդ նպա տա կով օրենս դի րը գոր ծը դա տաքննու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ սահ մա նում է ոչ միայն կող մե րի, այլև դա տա
րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այ սինքն՝ դա տա րանն այդ փու լով դա տա վա րու թյու նը 
պետք է ան ցկաց նի իր առջև դրված խնդիր ներն իրա կա նաց նե լու հա մար, և գոր
ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ դա տա րա նի գոր ծո ղու
թյուն նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի 
ապա հով մա նը, գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող ապա ցուց ման են թա կա 
փաս տե րի որոշ մա նը և գոր ծը լու ծե լու հա մար ճիշտ իրա վա նոր մե րի կի րառ մա նը: 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ, 49– րդ և 1498– րդ հոդ
ված նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ապա ցույց ներ ներ կա
յաց նում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, սա կայն դա տա րա նը գոր ծի նա խա
պատ րաս տա կան փու լում ապա ցուց ման առար կան և բե ռը բաշ խե լուց հե տո կող

¾ç 
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մե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ներ կա յաց նե լու այն ապա ցույց նե րը, որոն
ցով վեր ջին ներս կա րող են հիմ նա վո րել իրենց պա հանջ նե րը և առար կու թյուն նե
րը: Հետևա բար գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա կան 
ինս տի տու տի ամ րագ րումն օրենսդ րի կող մից ինքնան պա տակ չէ, և դա տա րանն 
այդ փու լով դա տա վա րու թյու նը պետք է ան ցկաց նի իր առջև դրված խնդիր ներն 
իրա կա նաց նե լու հա մար (տե՛ս Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի «Երևա նի Է լեկտ
րատ րանս պորտ» ՓԲԸ– ն ընդ դեմ Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ու ՀՀ ոս տի կա նու
թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան Է րե բու նի ան ձնագ րային բաժ նի 
թիվ ԵԷԴ/1637/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
27.05.2011 թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա
նը փաս տել է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի նպա տա
կը քա ղա քա ցիա կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հո վումն է, որը են
թադ րում է՝ 

 ող ջա միտ ժամ կե տում գոր ծի քննու թյան ապա հո վում, 
 օ րի նա կան և հիմ նա վոր ված դա տա կան ակ տի կա յաց ման ապա հո վում,
  դա տա կան խնայո ղու թյան ապա հո վում:
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս

տե լու փու լի նշված նպա տա կի իրա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է դա տա վա
րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի ճիշտ իրա կա նաց մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ գոր ծող քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան օրենսդ րու թյան վեր լու ծու
թյու նը թույլ է տա լիս առանձ նաց նել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե
լու փու լի հետևյալ հիմ նա կան խնդիր նե րը՝ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ
թը և կի րառ ման են թա կա օրենսդ րու թյու նը որո շե լը, դա տա վա րու թյան մաս նա
կից նե րի կազ մը ճշ տե լը և նրանց մաս նակ ցու թյունն ապա հո վե լը, գոր ծի լուծ ման 
հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը (ա պա ցուց ման առար կան) 
որո շե լը, ապա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան ձևա վո րու մը (ա պա ցույց նե
րի կենտ րո նա ցու մը) ապա հո վե լը: 

Անդ րա դառ նա լով հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րով գոր ծը դա
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի ան ցկաց ման հար ցին՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը գտել է, որ հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րի դեպ քում գոր ծը 
դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լին վե րա բե րող կա նոն նե րը գոր ծում 
են սահ մա նա փակ ծա վա լով՝ պայ մա նա վոր ված վա րույ թի այս տե սա կի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րով: Այս պես, եթե քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
քննարկ վող փու լը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է և՛ հայ ցային, և՛ հա տուկ վա րույ թի 
կար գով քնն վող գոր ծե րի հա մար, ապա նույ նը չի կա րե լի պն դել դա տա վա րու
թյան այս փու լի խնդիր նե րի և գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լուն 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ: Հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն
վող գոր ծե րի շրջա նակ նե րում գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու 
փու լի որոշ գոր ծո ղու թյուն ներ օբյեկ տի վո րեն չեն կա րող իրա կա նաց վել (օ րի նակ՝ 
հայ ցի ապա հով ման, հա կընդ դեմ ապա հով ման կի րա ռու մը) կամ էլ իրա կա նաց
վում են վա րույ թի այս տե սա կի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ (օ րի
նակ՝ հայ ցի հիմ քի և առար կայի պար զու մը դրսևո րում է դի մու մի հիմ քը և առար
կան ճշգրտե լով):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ
րաս տե լու փու լի առանց քային տար րը նախ նա կան դա տա կան նիստն է. այս 
գործը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու այն պի սի իրա վա կան կա ռու ցա
կարգ է, որն ապա հո վում է դա տա վա րու թյան քննարկ վող փու լի հիմ նա կան 
խնդիր նե րի լու ծու մը, գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լուն ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի զգա լի մա սի իրա կա նա ցու մը: Ը նդ որում, նախ նա կան դա
տա կան նիս տի հրա վիր մա նը և դրա ըն թաց քում որո շա կի դա տա վա րա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը վե րա բե րող իրա վա կար գա վո րում նե րը հա տուկ 
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վա րույ թի կար գով քնն վող գոր ծե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են այն քա նով, որ քա
նով դրանք օբյեկ տի վո րեն հնա րա վոր է իրաց նել վա րույ թի այդ տե սա կով քննվող 
գոր ծե րի շրջա նակ նե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
կե տի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը նախ նա կան դա տա կան 
նիս տում իրա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քում նա խա տե սել է նաև ապա
ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու դա տա
վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նախ նա կան դա
տա կան նիս տի ըն թաց քում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող
մե րի հետ քննար կե լու նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու թյու նը կա րող է իրա կա
նաց վել ինչ պես հայ ցային, այն պես էլ հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող քա ղա
քա ցիա կան գոր ծե րի դեպ քում: Դա տա րա նի կող մից կա տար վող նշված գոր ծո
ղու թյունն ուղղ ված է գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա
մանքնե րը (ա պա ցուց ման առար կան) որո շե լու և մինչև դա տաքննու թյու նը բո լոր 
հնա րա վոր ապա ցույց նե րը կենտ րո նաց նե լու՝ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա
պատ րաս տե լու փու լի խնդիր նե րի լուծ մա նը: Հետևա բար նախ նա կան դա տա կան 
նիս տում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ (հա տուկ 
վա րույ թում՝ դի մո ղի հետ) քննար կե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան շրջա
նակ նե րում դա տա րա նը կա րող է ուսում նա սի րել դա տա վա րու թյան այս փու լում 
ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պար զել դրանց 
վե րա բե րե լի ու թյան ու թույ լատ րե լի ու թյան հար ցը: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը նա խա տե
սում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում իրա կա նաց վող 
նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գե րակ շիռ մասն իրա կա նաց վում է 
բա ցա ռա պես նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում՝ այդ պի սի նիստ հրա
վի րե լու հնա րա վո րու թյու նը թող նե լով դա տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը: Փաս տո
րեն, դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցի լուծ ման կա
պակ ցու թյամբ օժտ ված է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ, քա նի որ նույն 
օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը սահ մա նում է, որ դա տա կան քննու
թյունն ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը կա րող է հրա վի րել 
նախ նա կան դա տա կան նիստ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա
րան նե րի կող մից հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրաց ման խնդ րին՝ նշե լով, 
որ պե տաիշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյեկտ նե րին վե րա պահ
ված «հայե ցո ղու թյու նը» վեր ջին նե րիս կող մից թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար
քագ ծի ընտ րու թյան կամ դրսևոր ման իրա վա կան նոր մե րով կան խո րոշ ված հնա
րա վո րու թյունն է: Որ պես ուղե նիշ հիմք ըն դու նե լով իրա վուն քի գե րա կա յու թյան 
սկզ բուն քը, մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա րար իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե
րի պաշտ պա նու թյան գա ղա փա րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «հայե ցո
ղու թյուն» եզ րույ թի ներ քո պետք է նկա տի ունե նալ նպա տա կա հար մա րու թյան և 
օրի նա կա նու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Այ սինքն՝ պե տաիշ խա նա կան 
լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված որևէ պե տա կան մար մին հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյուն իրա կա նաց նե լիս պար տա վոր է թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ընտ
րու թյունն իրա կա նաց նել` առաջ 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 րագրված իրա վունքնե րի և ազա
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, նրանց իրա վա հա վա սա
րու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզ բունքնե րով` ապա հո վե լով գոր ծի 
ըստ է ու թյան ճիշտ քննու թյու նը և լու ծու մը: 

Ըստ Վճռա բեկ դա տա րա նի բնո րոշ ման՝ «դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը» 
կոնկ րետ իրա վա կան վե ճի լուծ ման գոր ծըն թա ցում օրենսդ րու թյամբ կան խո րոշ
ված շրջա նակ նե րում դա տա րա նի կող մից որո 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 մից ձեռն պահ մնա լու 



Իրավական դիրքորոշումներ lxxv

հնա րա վո րու թյունն է: «Դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը», սա կայն, չի կա րող մեկ նա
բան վել որ պես ան սահ մա նա փակ ազա տու թյուն: Ի րա վա կան պե տու թյան հիմ
քում ըն կած իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քը պա հան ջում է, որ պես զի 
երաշ խա վոր վի կա մա յա կա նու թյան ար գել քը, և հստա կեց ված լի նեն հան րային 
իշ խա նու թյան մար մին նե րի հայե ցո ղու թյան սահ ման նե րը: Ը ստ այդմ, «դա տա
կան հայե ցո ղու թյան» սահ ման նե րը նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված են գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանքնե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի պար զե լու, կող մե րի իրա
վա հա վա սա րու թյան և մրցակ ցու թյան սկզ բունքներն ապա հո վե լու ան հրա ժեշ
տու թյամբ, ինչ պես նաև վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով և տվյալ իրա
վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող նյու թաի րա վա կան օրենսդ րու թյան առանձ
նա հատ կու թյուն նե րով (տե՛ս օրի նակ, ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն
գա վի թի հար կային տես չու թյունն ընդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Գուր գեն Այ
վա զյա նի և մյուս նե րի թիվ ԵՇԴ/3780/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի հա մա ձայն` 
նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լը թեև դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լիա
զո րու թյունն է, այ նուա մե նայ նիվ, դա տա րանն իր այդ հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյան իրա կա նաց ման հար ցը լու ծե լիս պար տա վոր է առաջ նորդ վել մար դու հիմ
նա կան իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի երաշ խա վոր ված իրաց ման և պաշտ
պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ: Բա ցի այդ, յու րա քան չյուր գոր ծով նախ նա կան 
դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցը լու ծե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է հիմք 
ըն դու նել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա կան փու լի՝ 
գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հով ման նպա տա կի իրա կա նաց ման և դա
տա վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ
նե րի ապա հով ման հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքնե րը և առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

22.04.2016 թ.

22. Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի «Երևա նի է լեկտ րատ րանս պորտ» ՓԲԸ–ն 
ընդդեմ «ԱՐ ՄԻՆ ԿՈ» ՍՊԸ–ի, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/0930/02/13

Խն դիր. Կա րող է արդյո՞ք վե րաքննիչ դա տա րա նը հայ ցի հիմ քում դրված 
փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե
լու ան բա րեն պաստ հետևանքնե րի կի րառ ման հիմ քով հայ ցը մեր ժե լու վե րա բե
րյալ որո շում կա յաց նել այն պայ ման նե րում, երբ ստո րա դաս դա տա րա նը չի 
հրա վի րել նախ նա կան դա տա կան նիստ, կող մե րի հետ չի քննար կել ապա ցու
ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը և նրանց միջև չի բաշ խել ապա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կին 
որո շում նե րում ան դրա դառ նա լով քննարկ վող հար ցին, գտել է, որ յու րա քան չյուր 
գոր ծով կող մե րի միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճիշտ բաշ խե լու հա մար 
դա տա րանն առա ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քան չյուր գոր ծի լուծ ման հա
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը՝ ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձանց պա հանջ նե րից և առար կու թյուն նե րից։ Ը նդ որում, գոր ծի լուծ ման հա
մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու
նը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է այդ փաս տի 
ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը (տե՛ս Էդ գար Մար կո սյա նը և Զա
րու հի Գևոր գյանն ընդ դեմ Սե դա Սարգ սյա 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 որո շու մը)։

 Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման 

¾ç 
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պար տա կա նու թյու նը գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե
ցող հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման ուղ ղու թյամբ որո շա կի դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյունն է, որն ապա հով ված է որո
շա կի ան բա րեն պաստ հետևանքնե րի առա ջաց ման սպառ նա լի քով: Վճռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված բա ցա սա կան (ան բա րեն պաստ) հետևանքնե
րը, ըստ է ու թյան, հան գում են հետևյա լին. բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից 
հե տո որևէ փաս տի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վի ճե լի մնա լու դեպ քում 
դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն 
հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ապա ցուց ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ 
կազ մա կերպ ման, ապա ցու ցո ղա կան նյու թի լրի վու թյան, վա րույ թի բնա կա նոն 
ըն թաց քի ապա հով ման և, ի վեր ջո, գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար չա փա զանց 
կարևոր նշա նա կու թյուն ունի այն հար ցը, թե դա տա վա րու թյան կոնկ րետ որ մաս
նակ ցի վրա է ընկ նում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող 
փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման ծան րու թյու նը կամ ապա ցուց ման 
բե ռը: Հետևա բար օրեն քով սահ ման ված որո շա կի կա նոն նե րի պահ պան մամբ 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լը, 
որը տե ղի է ունե նում գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի շրջա
նակ նե րում հրա վիր ված նախ նա կան դա տա կան նիս տում, դա տա րա նի կարևո
րա գույն խնդիր նե րից մեկն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա
պատ րաս տե լը՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ինքնու րույն և պար
տա դիր փուլ, ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան, ան ձի դա տա կան պաշտ
պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքնե րի լիար ժեք իրաց ման հա մար 
պայ ման ներ ապա հո վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց հի ման 
վրա առա ջա ցող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն (հա մա կարգ) է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծը դա տաքննու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու ինս տի տու տը նպա տա կաուղղ ված է ապա հո վե լու գոր ծի 
ար դյու նա վետ քննու թյու նը: Այդ նպա տա կով օրենս դի րը գոր ծը դա տաքննու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ սահ մա նում է ոչ միայն կող մե րի, այլև դա տա
րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այ սինքն՝ դա տա րանն այդ փու լով դա տա վա րու թյու նը 
պետք է ան ցկաց նի իր առջև դրված խնդիր ներն իրա կա նաց նե լու հա մար, և գոր
ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ դա տա րա նի գոր ծո ղու
թյուն նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի 
ապա հով մա նը, գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող ապա ցուց ման են թա կա 
փաս տե րի որոշ մա նը և գոր ծը լու ծե լու հա մար ճիշտ իրա վա նոր մե րի կի րառ մա նը: 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ, 49– րդ և 1498– րդ հոդ
ված նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ապա ցույց ներ ներ կա
յաց նում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, սա կայն դա տա րա նը գոր ծի նա խա
պատ րաս տա կան փու լում ապա ցուց ման առար կան և բե ռը բաշ խե լուց հե տո կող
մե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ներ կա յաց նե լու այն ապա ցույց նե րը, որոն
ցով վեր ջին ներս կա րող են հիմ նա վո րել իրենց պա հանջ նե րը և առար կու թյուն նե
րը (տե՛ս Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի «Երևա նի Է լեկտ րատ րանս պորտ» ՓԲԸ– ն 
ընդ դեմ Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ու ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա
նե րի վար չու թյան Է րե բու նի ան ձնագ րային բաժ նի թիվ ԵԷԴ/1637/02/09 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րա հաս տա տե լով վկա յա կոչ ված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը փաս տել է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի 
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նպա տա կը քա ղա քա ցիա կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հո վումն է: 
Գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի նշված նպա տա կի իրա կա
նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է դա տա վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի ճիշտ իրա
կա նաց մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծող քա ղա քա ցիա դա տա
վա րա կան օրենսդ րու թյան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս առանձ նաց նել գոր ծը 
դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի հետևյալ հիմ նա կան խնդիր նե րը՝

   վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և կի րառ ման են թա կա օրենսդ
րու թյու նը որո շե լը, 

  դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մը ճշ տե լը և նրանց մաս նակ ցու
թյունն ապա հո վե լը,

   գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը 
(ա պա ցուց ման առար կան) որո շե լը, 

  ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան ձևա վո րու մը (ա պա ցույց նե րի 
կենտ րո նա ցու մը) ապա հո վե լը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա
պատ րաս տե լու փու լի առանց քային տար րը նախ նա կան դա տա կան նիստն է. այն 
գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու այն պի սի իրա վա կան կա ռու ցա
կարգ է, որն ապա հո վում է դա տա վա րու թյան քննարկ վող փու լի հիմ նա կան 
խնդիր նե րի լու ծու մը, գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լուն ուղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի զգա լի մա սի իրա կա նա ցու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
կե տի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը նախ նա կան դա տա կան նիս
տում իրա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քում նա խա տե սել է նաև ապա ցու
ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու և ապա ցուց ման 
պար տա կա նու թյան բաշխ ման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան կող մե րի միջև 
ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նի կող մից կա տար վող նշված գոր
ծո ղու թյու ններն ուղղ ված են գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան
գա մանքնե րը (ա պա ցուց ման առար կան) որո շե լու և մինչև դա տաքննու թյու նը բո
լոր հնա րա վոր ապա ցույց նե րը կենտ րո նաց նե լու՝ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա
պատ րաս տե լու փու լի խնդիր նե րի լուծ մա նը: Հետևա բար նախ նա կան դա տա կան 
նիս տում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու 
և ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի շրջա նակ նե րում դա տա րա նը կա րող է ուսում նա սի րել դա տա վա րու թյան այս 
փու լում ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պար զել 
դրանց վե րա բե րե լի ու թյան ու թույ լատ րե լի ու թյան հար ցը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը նա խա տե սում է, որ 
դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցի լուծ ման կա պակ
ցու թյամբ օժտ ված է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ, քա նի որ նույն օրենսգրքի 
1498– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը սահ մա նում է, որ դա տա կան քննու թյունն ար դյու
նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը կա րող է հրա վի րել նախ նա կան 
դա տա կան նիստ:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա
րան նե րի կող մից հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրաց ման խնդ րին՝ նշե լով, 
որ պե տաիշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբյեկտ նե րին վե րա պահ
ված «հայե ցո ղու թյու նը» վեր ջին նե րիս կող մից թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար
քագ ծի ընտ րու թյան կամ դրսևոր ման իրա վա կան նոր մե րով կան խո րոշ ված հնա
րա վո րու թյունն է: Հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված իշ խա նա կան 
մար մին նե րը պար տա վոր են թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ընտ րու թյունն 
իրա կա նաց նել` առաջ նորդ վե լով մար դու և քա ղա քա ցու` ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյամբ ամ րագրված իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան ան
հրա ժեշ տու թյամբ, նրանց իրա վա հա վա սա րու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել
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քի սկզ բունքնե րով: Ը ստ Վճռա բեկ դա տա րա նի բնո րոշ ման՝ «դա տա կան հայե
ցո ղու թյու նը» կոնկ րետ իրա վա կան վե ճի լուծ ման գոր ծըն թա ցում օրենսդ րու
թյամբ կան խո րոշ ված շրջա նակ նե րում դա տա րա նի կող մից որո 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 մից 
ձեռն պահ մնա լու հնա րա վո րու թյունն է: «Դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը», սա կայն, 
չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ան սահ մա նա փակ ազա տու թյուն. այս հաս կա ցու
թյան սահ ման նե րը նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված են գոր ծի փաս տա կան հան
գա մանքնե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի պար զե լու, կող մե րի իրա վա հա վա սա րու
թյան և մրցակ ցու թյան սկզ բունքներն ապա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, ինչ պես 
նաև վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով և տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյու նը 
կար գա վո րող նյու թաի րա վա կան օրենսդ րու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով 
(տե՛ս օրի նակ, ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես
չու թյունն ընդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Գուր գեն Այ վա զյա նի և մյուս նե րի թիվ 
ԵՇԴ/3780/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 
թվա կա նի որո շու մը):

 Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի հա մա ձայն` 
նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լը թեև դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լիա
զո րու թյունն է, այ նուա մե նայ նիվ, դա տա րանն իր այդ հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյան իրա կա նաց ման հար ցը լու ծե լիս պար տա վոր է առաջ նորդ վել մար դու հիմ
նա կան իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի երաշ խա վոր ված իրաց ման և պաշտ
պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ: Բա ցի այդ, յու րա քան չյուր գոր ծով նախ նա կան 
դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցը լու ծե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է հիմք 
ըն դու նել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա կան փու լի՝ 
գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հով ման նպա տա կի իրա կա նաց ման և դա
տա վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ
նե րի ապա հով ման հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքնե րը և առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

02.12.2016 թ.

23. Հա կոբ Բաշ մա կյան, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/0368/02/13

Խն դիր. Արդյո՞ք գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից վե րաքննիչ բո
ղոք ներ կա յաց նե լու եռամ սյա ժամ կե տը պահ պա նած լի նե լու հար ցը կա րող է 
գնա հատ ման ար ժա նա նալ նաև վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լուց հե տո 
բո ղո քի քննու թյան փու լում:

* Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
արդյոք վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա
նում ներ կա յաց ված դիր քո րոշ մա նը և հիմ նա վո րում նե րին ան դրա դառ նալ նաև 
որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա
տաքննու թյան իրա վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է ինչ պես Վճռա
բեկ դա տա րա նի, այն պես էլ Եվրո պա կան դա տա րա նի որո շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն` ար դար 
դա տաքննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու
թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա

¾ç 
232–240
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նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի 
քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո րում է դա տա րան դի մե
լու, այն է` քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը: 
Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան 
վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք 
չեն ունե նա, եթե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: Դժ վար է պատ կե
րաց նել իրա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա դա
տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա հով վում 
(տե՛ս Կրե ուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 52):

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիայի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ
րագրված է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը, որի կարևոր բա
ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: Բո ղո քարկ
ման ինս տի տուտն իրա վա կան մի ջոց է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որո շա կի 
ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ապա հո վե լու 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 իրա կա նաց մա նը (տե՛ս Սու սան նա Արա րա տի Միր զո
յանն ընդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ ԱՐԱԴ/0170/02/14 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում ան դրա դառ
նա լով և գնա հատ ման առար 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 իրա վունքնե րի և պար
տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
19– րդ հոդ վա ծը և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել է իրա վա հա վա
սա րու թյան ու մրցակ ցու թյան սկզ բունքնե րի խախ տում և բե կա նել է դա տա կան 
ակ տը (տե՛ս օրի նակ, Գյում րու քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Ֆե լիքս Թո րո սյա 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 որո շու մը)։

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ գոր ծին մաս նա կից չդար ձած 
ան ձանց դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ուղ ղա կի ո 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 իրա
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 իրա վա հա րա բե րու թյան ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին գոր ծին 
մաս նա կից դարձ նե լու ար դյունք է: Հետևա բար գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան
ձը, որի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է դա տա կան 
ակտ, պետք է իր խախտ ված իրա վունքներն ար դյու նա վետ մի ջոց նե րով վե րա
կանգնե լու հնա րա վո րու թյուն ունե նա (տե՛ս «Հայր և որ դի Ադա մյան ներ» ՍՊԸ– ն 
ընդ դեմ «Հին գե րորդ Աստղ» ՍՊԸ – ի թիվ ԵԱԴԴ/0199/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րա
նը հարկ է հա մա րել հա վե լե լու, որ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց հա
մար երաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան, դա տա կան պաշտ պա նու
թյան իրա վուն քը դրսևոր վում է, մաս նա վո րա պես` դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե
լու իրա վուն քով և դրա իրաց ման ըն թա ցա կար գով, որը կոչ ված է վե րաց նե լու 
ստո րա դաս դա տա րա նում թույլ տրված և բո ղոք բե րող ան ձի իրա վունքնե րին և 
օրի նա կան շա հե րին առնչ վող դա տա կան սխա լը: Նշված իրա վուն քի իրաց ման 
հա մար օրենսդ րի կող մից սահ ման վել են պայ ման ներ, որոնց պահ պան ման դեպ
քում միայն կա րող է ապա հով վել այն: Մաս նա վո րա պես՝ որ պես զի գոր ծին մաս
նա կից չդարձ ված ան ձը հնա րա վո րու թյուն ունե նա իրաց նե լու դա տա կան պաշտ
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պա նու թյան իր իրա վուն քը, պետք է ներ կա յաց նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված պա հանջ նե րին բա վա րա րող բո ղոք այն 
օր վա նից սկ սած` երեք ամս վա ըն թաց քում, երբ իմա ցել կամ կա րող էր իմա նալ 
նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին, եթե դա տա կան ակ տի օրի նա կան 
ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո չի ան ցել քսան տա րի: Նման ժամ կե տի սահ մա նու մը 
բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 74– րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված՝ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նույն օրենսգրքով կամ այլ 
օրենքնե րով սահ ման ված ժամ կետ նե րում կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից՝ 
հստա կեց նե լով ան ձի կող մից իր իրա վունքնե րի պաշտ պա նու թյա նը ձեռ նա մուխ 
լի նե լու ըն թա ցա կար գը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 207– րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է ոչ միայն վե րաքննիչ բո ղո
քարկ ման իրա վուն քի իրա կա նաց ման ժամ կետ, այլ նաև վե րաքննու թյան կար
գով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման քսա նա մյա վա ղե մու թյուն, որն ուղ ղա կի ո րեն 
գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձին զրկում է վե րաքննիչ բո ղո քարկ ման հնա
րա վո րու թյու նից: Ը նդ որում, ի տար բե րու թյուն հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե
տի, որը դա տա րա նը կի րա ռում է միայն կող մի միջ նոր դու թյամբ, նշված եռամ սյա 
ժամ կետն ուղ ղա կի ո րեն վե րաքննու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք է և դա տա րա
նին պար տա վո րեց նում է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ կի րա ռել այս նոր մը՝ վե
րա դարձ նե լով վե րաքննիչ բո ղո քը: Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև հարկ է հա մա րել 
ընդ գծե լ, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 207– րդ հոդ վա
ծի հա մա ձայն՝ վե րաքննու թյունն ընդ հան րա պես բա ցա ռող հան գա մանք է դա
տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո քսան տա րի ան ցնե լը, որ պի
սի ժամ կե տը են թա կա չէ վե րա կանգն ման, փո խա րե նը՝ գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձի կող մից բո ղոք բե րե լու եռամ սյա ժամ կե տի բաց թո ղու մը հա մա
պա տաս խան միջ նոր դու թյան դեպ քում կա րող է հար գե լի ճա նաչ վել և վե րա
կանգն վել: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ «վե րաքննիչ բո
ղոք ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տի վե րա կանգնում» եզ րույ թը նշա նա
կում է ոչ թե վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի հոս քի վերսկ սում, այլ 
դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման եղա նա կով ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի 
պաշտ պա նու թյան տրա մադ րում: Այլ կերպ ասած, որ պես կա նոն, գոր ծին մաս
նա կից չդարձ ված ան ձը վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է ներ կա յաց նել դա տա կան ակ
տի մա սին տե ղե կա նա լուց հե տո եռամ սյա ժամ կե տում, եթե դա տա կան ակտն 
օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո չի ան ցել քսան տա րի: Այն դեպ քե րում, երբ 
քսան տար վա ժամ կե տը պահ պան ված է, սա կայն եռամ սյա ժամ կե տը խախտ
վել է օբյեկ տիվ հիմ քե րով, օրենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել ներ կա յաց նե լու 
բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ դրա նով իսկ 
ապա հո վե լով դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման եղա նա կով դա տա կան պաշտ
պա նու թյան իրա վուն քի իրա ցու մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րաքննիչ դա տա րա նը յու րա
քան չյուր դեպ քում գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից ներ կա յաց ված 
բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս, ի թիվս այլ նի, պետք է պար զի, թե 
արդյոք բո ղո քը ներ կա յաց վել է սահ ման ված եռամ սյա ժամ կե տի ըն թաց քում: 
Ը նդ որում, պայ մա նա վոր ված վա րույթ ըն դու նե լու փու լի առանձ նա հատ կու թյուն
նե րով՝ վե րաքննիչ դա տա րանն այդ հան գա ման քը պար զում է՝ առերևույթ գնա
հա տե լով ժամ կե տը պահ պան ված  լի նե լու հան գա ման քը: Այլ կերպ ասած՝ եթե 
առերևույթ պահ պան ված է ժամ կե տը, վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քը պետք է 
վա րույթ ըն դու նի, քա նի որ դա է բխում ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, դա
տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի է ու թյու նից: Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս
տել է, որ ար դեն իսկ վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան փու լում վե րաքննիչ բո ղո
քարկ ման ժամ կետ նե րը պահ պան ված լի նե լու հար ցի վե րա բե րյալ կաս կած ներ 
ծա գե լու դեպ քում վե րաքննիչ դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ վե րաքննիչ բո ղո քը 
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վա րույթ ըն դու նե լու հան գա ման քով և պար տա վոր է ան դրա դառ նալ ու գնա հատ
ման ար ժա նաց նել ժամ կե տը պահ պա նած լի նե լու փաս տը: Հետևա բար Վճռա
բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քի քննու թյան 
փու լում նույն պես կա րող է գնա հատ ման ար ժա նաց նել վե րաքննիչ բո ղո քը վա
րույթ ըն դու նե լու պայ ման նե րի պահ պան ված լի նե լը և եթե պար զի, որ վե րաքննիչ 
բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լիս պահ պան ված չեն եղել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու 
ժամ կետ նե րը, ապա ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 221– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րով՝ վե րաքննիչ բո
ղո քը պետք է մեր ժի՝ հաշ վի առ նե լով, որ ի սկզ բա նե առ կա են եղել վե րաքննու
թյու նը բա ցա ռող հան գա մանքներ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րոն շյալ իրա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո 
գտել է, որ նման կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է նաև բո ղոք բե րե լու հա մար սահ
ման ված բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը 
քննու թյան առ նե լիս: Այ սինքն՝ եթե վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քը վա րույթ ըն
դու նե լիս գնա հա տել է միջ նոր դու թյու նը և այն հար գե լի հա մա րե լով՝ վե րաքննիչ 
բո ղոքն ըն դու նել վա րույթ, սա կայն բո ղո քի քննու թյան փու լում ի հայտ են եկել 
այն պի սի հան գա մանքներ, որոնք վկա յում են միջ նոր դու թյան ոչ հիմ նա վոր լի նե
լու վե րա բե րյալ, ապա վե րաքննիչ դա տա րանն այս դեպ քում ևս պետք է մեր ժի 
վե րաքննիչ բո ղո քը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձի կող մից վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված եռամ
սյա ժամ կե տը պահ պան ված լի նե լը վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քը վա րույթ ըն
դու նե լու փու լում պար զում է՝ առերևույթ գնա հա տե լով ներ կա յաց ված ապա ցույց
նե րը, ին չը չի զրկում վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան փու լում վե րաքննիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լը բա ցա ռող հան գա մանքներն ի հայտ գա լու դեպ քում մեր ժել 
վե րաքննիչ բո ղո քը՝ ար ձա նագ րե լով վե րաքննիչ բո ղո քար կու մը բա ցա ռող հան
գա ման քի առ կա յու թյու նը:

 ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ՀԱՐ ԿԱ ԴԻՐ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒՄ

22.07.2016 թ.

24. «Յու նի բանկ» ՓԲԸ–ն (ներ կա յումս «Յու նի բանկ» ԲԲԸ) ընդդեմ «Հ րաշք 
Ապա գա» ՍՊԸ–ի, քաղ. գործ թիվ ԼԴ/0039/04/14

Խն դիր. 1) Պար բե րա կան վճա րում նե րի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա
կան ակ տը կա րող է արդյո՞ք հիմք հան դի սա նալ ան ձի մոտ ան վի ճե լի վճա րային 
պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար, եթե այդ դա տա կան ակ
տի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ
կա յաց նե լու օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տը լրա ցել է, և առ կա չէ բաց թողնված 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին հա մա պա տաս խան դա տա րա նի որո շու մը,

2) արդյո՞ք պար բե րա կան վճա րում նե րի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ դա տա
կան ակ տի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար
ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը են թա կա է վե րա կանգն ման միայն 
ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու դեպ քում, եթե չի լրա ցել 
այդ դա տա կան ակ տով պար բե րա կան վճա րում նե րի հա մար սահ ման ված ժա
մա նա կա հատ վա ծի ավար տից հե տո մեկ տար վա ժամ կե տը:

* Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
արդյոք կող մե րի միջև կնքված գրա վոր հա մա ձայ նա գի րը կա րող է շա րու նա կել 
հա մար վել պար տա վո րու թյան կա տար ման ինքնու րույն հիմք այն պա րա գա յում, 
երբ միև նույն պար տա վո րու թյան չա փի և կա տար ման պայ ման նե րի վե րա բե րյալ 

¾ç 
241–253



lxxxii Իրավական դիրքորոշումներ

կող մե րի միջև դա տա կան վե ճի շրջա նակ նե րում կնքվել է հաշ տու թյան հա մա
ձայ նու թյուն, որը հաս տատ վել է դա տա րա նի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա
դար ձել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի վե րոգ րյալ իրա վա
նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը և ար ձա նագ րել է, որ հար կադրված սնան կու թյան դեպ
քում վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը, այդ պի սի պար տա վո րու
թյան առն վազն 60 – օ րյա ժամ կե տով կե տան ցը և վճռի կա յաց ման պա հին այդ
պի սի կե տան ցի շա րու նակ վելն այն երեք պայ ման ներն են, որոն ցից յու րա քան
չյու րի առ կա յու թյունն ան հրա ժեշտ է, իսկ բո լո րի նը միա սին բա վա րար ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու հա մար (տե՛ս «Յու նի բանկ» ՓԲԸ– ն ընդ դեմ Գևորգ Հա րո յա նի 
թիվ ԵՇԴ/0009/04/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ վճա րային պար տա վո
րու թյան ան վի ճե լի ու թյունն առ կա է այն դեպ քում, երբ պար տա պա նը չի առար կում 
սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի դեմ: Այ դու հան դերձ, օրեն քի վե րոն շյալ դրույ թը կար
գա վո րում է նաև այն դեպ քե րը, երբ պար տա պա նը վի ճար կում է պար տա վո րու
թյան ան վի ճե լի լի նե լու փաս տը, այլ կերպ ասած` առար կում է իրեն սնանկ ճա նա
չե լու պա հան ջի դեմ, և այդ առար կու թյուն նե րը վե րա բե րում է վճա րային պար տա
վո րու թյա նը (այլ ոչ թե կե տան ցին կամ կե տան ցի շա րու նակ վե լուն): Նման պայ
ման նե րում վե րը հի շա տակ ված հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տի «ան վի ճե լի վճա
րային պար տա վո րու թյուն» եզ րույ թի բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է այն դի տար կել նույն կե տի «ա» և «բ» են թա կե տե րի հա մա տեքս
տում: Մաս նա վո րա պես` վկա յա կոչ ված են թա կե տե րով որ պես վճա րային պար տա
վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյան եր կու տար բեր, ինքնու րույն հիմ քեր դի տարկ վում են` 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը (դա տավ ճի ռը) և գրա վոր գոր ծար քը` հաշ վան ցի 
հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան պայ մա նով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ընդ գծել, որ իրա վա կի րառ 
պրակ տի կան ըն թա ցել է այն ուղ ղու թյամբ, որ միան վագ վճա րային պար տա վո
րու թյուն նա խա տե սող օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի հի ման վրա տրված կա
տա րո ղա կան թերթն օրեն քով սահ ման ված մեկ տար վա ժամ կե տում կա տար ման 
չներ կա յաց նե լով՝ պար տա տե րը զրկ վում է այդ վճռով սահ ման ված գու մա րը պա
հան ջե լու և հե տա գա յում նաև այդ վճռով նա խա տես ված ան վի ճե լի վճա րային 
պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան հիմ քով պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու իր 
իրա վուն քի իրա կա նաց ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նից, իսկ պար տա պանն 
ազատ վում է նույն վճռով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նից (տե՛ս «Արդ շին
բանկ» ԲԲԸ– ն ընդ դեմ «Ա րոր–  Բագ րատ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի թիվ 
ՀՔԴ4/0024/04/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 
թվա կա նի որո շու մը, «Արդ շին բանկ» ԲԲԸ լու ծար վող բանկն ընդ դեմ Սպար տակ 
Երի ցյա նի թիվ ԵԱՔԴ/0018/04/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 01.04.2011 թվա կա նի որո շու մը): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վճա րային պար տա
վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյան հաս տատ ման հա մար կա րող է հիմք հան դի սա նալ 
միայն վճա րային պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած և 
կա տա րե լի ու թյան հատ կա նի շը պահ պա նած վճի ռը: Այլ կերպ ասած՝ վճա րային 
պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը 
(վ ճի ռը) «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1 – ին կե տի 
«ա» են թա կե տի իմաս տով կա րող է հիմք հան դի սա նալ վճա րային պար տա վո
րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու և դրա հի ման վրա ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու հա մար միայն այն դեպ քում, եթե չի լրա ցել այդ դա տա կան 
ակ տի (վճռի) հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա
յաց նե լու օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տը, կամ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար
ման ներ կա յաց նե լու օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տը լրա ցել է, սա կայն առ կա է 
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բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին հա մա պա տաս խան դա տա րա
նի որո շու մը: Հա կա ռակ պա րա գա յում, այ սինքն՝ այն դեպ քում, երբ լրա ցել է վճա
րային պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի հի ման 
վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու օրեն քով սահ
ման ված ժամ կե տը, և առ կա չէ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին 
հա մա պա տաս խան դա տա րա նի որո շու մը, ապա այդ վճի ռը չի կա րող հիմք հան
դի սա նալ վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը հաս տատ ված հա մա
րե լու և դրա հի ման վրա ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թեև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը և 
Կոն վեն ցիան ուղ ղա կի ո րեն չեն ամ րագ րում դա տա կան ակ տե րի կա տար ման 
իրա վուն քը՝ որ պես ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի բա ղադ րիչ, սա կայն 
դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը դի տարկ վում է որ պես ար դար դա տաքննու
թյան բաղ կա ցու ցիչ տարր. այն ունի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ար դա րա դա տու
թյան ար դյու նա վետ կեն սա գործ ման հա մար, քա նի որ մար դու խախտ ված իրա
վունքնե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը չի կա րող երաշ խա վոր ված 
իրաց վել, եթե վեր ջի նիս խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման վե րա բե
րյալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մնում է ան կա տար: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 24.09.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1115 
որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տար ման ինս տի տու տի նպա տա կը վեր ջին հաշ վով խախտ ված 
իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու նկա տա ռում նե րով ար դա րա դա տու թյան իրա
կա նաց ման ար դյուն քում ըն դուն ված ակ տի կա տար ման ապա հո վումն է: Այ
սինքն` դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում պա հան ջե լու իրա վունքն 
ածանց վում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքննու թյան սահ մա
նադ րա կան իրա վունքնե րից, որ պի սի պայ ման նե րում այդ իրա վուն քը պետք է 
վե րա պահ վի դա տա վա րու թյան այն մաս նակ ցին, որի խախտ ված իրա վուն քը վե
րա կանգնե լու նպա տա կով ըն դուն ված է հա մա պա տաս խան դա տա կան ակտ 
կամ դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նող մարմ նի ակտ: Հետևա բար դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ինս տի տու տը հան դի սա նում է դա տա
րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի բա ղադ րա տարր և «իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քննու թյան»` որ պես դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի փուլ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նշված մո տե ցու մը հա մա հունչ է նաև 
Եվրո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած նա խա դե պային իրա վուն քի հետ, որի հա
մա ձայն՝ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սով երաշ խա վոր ված ար դար դա
տաքննու թյան իրա վուն քը կդառ նա երևա կա յա կան իրա վունք, եթե պե տու թյան 
իրա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ վերջ նա կան և պար տա դիր ուժ ունե ցող 
դա տա կան որո շում նե րը մնան ան կա տար: Ը ստ Եվրո պա կան դա տա րա նի՝ 
դժվար կլի նի պատ կե րաց նել, որ 6– րդ հոդ վա ծը, ման րա մասն նկա րագ րե լով 
կող մե րին տրա մադրվող դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը (ար դար, հրա պա րա
կային և արագ դա տաքննու թյուն), չպաշտ պա ներ դա տա կան որո շում նե րի կա
տա րու մը: Դա տա կան ակ տե րի կա տար ման նկատ մամբ 6– րդ հոդ վա ծի գոր ծո
ղու թյան բա ցա ռու մը կհան գեց ներ իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի հետ 
ան հա մա տե ղե լի իրա վի ճակ նե րի: Ո ւս տի, ցան կա ցած դա տա րա նի կող մից կա
յաց ված որոշ ման կա տա րում պետք է դիտ վի որ պես «դա տաքննու թյան» բաղ կա
ցու ցիչ մաս` 6– րդ հոդ վա ծի իմաս տով (տե՛ս HORNSBY v. GREECE գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 19.03.1997 թվա կա նի վճի ռը, 40– րդ կետ, MOSTACCIUOLO v. 
ITALY (No. 2) գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 29.03.2006 թվա կա նի վճի ռը, 
85– րդ կետ, RAYLYAN v. RUSSIA գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 15.02.2007 
թվա կա նի վճի ռը, 27– րդ կետ, Խա չատ րյանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 01.12.2009 թվա կա նի վճի ռը, 66– րդ կետ): 

Այս պի սով, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման վե րա բե րյալ Եվրո
պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից ցու ցա բեր վող 
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հայե ցա կար գային մո տեց ման հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տա րումն ար դա րա դա տու թյան շա րու նա կու թյունն է. այն չի կա րող առանձ նաց
վել ար դա րա դա տու թյու նից: Առանց դա տա կան ակ տե րի պատ շաճ կա տար ման 
դա տա վա րու թյունն ար դյու նա վետ չի լի նի և չի հաս նի իր նպա տակ նե րին, քա նի 
որ իրա վուն քի խախ տում նե րը կա րե լի է վե րաց նել միայն սուբյեկ տիվ իրա
վունքներն իրա պես վե րա կանգնե լու մի ջո ցով, որը տե ղի է ունե նում կա տա րո ղա
կան վա րույ թի ար դյուն քում: Վե րոգ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ չնա յած Կոն
վեն ցիայի 6– րդ հոդ վածն ուղ ղա կի ո րեն չի ամ րագ րում դա տա կան ակ տի կա
տար ման իրա վուն քը, այ նուա մե նայ նիվ, այն հա մար վում է ար դար դա տաքննու
թյան իրա վուն քի անօ տա րե լի տար րը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում պե տու թյու նը 
պար տա վոր է ապա հո վել ոչ միայն պա հան ջա տի րոջ դա տա կան պաշտ պա նու
թյան և ար դար դա տաքննու թյան, այլ նաև սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Այս պես, 
ըստ Եվրո պա կան դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման` պա հան ջի իրա վուն քը 
Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ վա ծի իմաս տով կա րող է ըն կալ վել 
որ պես գույ քային իրա վունք, եթե բա վա րար չա փով հիմ նա վոր ված է, որ այն կա
րող է իրա վա բա նո րեն իրաց վել (տե՛ս BURDOV v. RUSSIA գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 40– րդ կետ, RAYLYAN v. RUSSIA գոր ծով 
Եվրո պա կան դա տա րա նի 15.02.2007 թվա կա նի վճի ռը, 36– րդ կետ):

 Փաս տո րեն, Եվրո պա կան դա տա րա նը մի շարք վճիռ նե րում ար տա հայ տել է 
այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պա հան ջի իրա վուն քը, եթե այն բա վա կա նա
չափ հիմ նա վոր ված է կա տա րե լի լի նե լու հա մար, առա վել ևս, եթե բխում է դա
տա կան ակ տից, հա մար վում է սե փա կա նու թյուն Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ
րու թյան 1 – ին հոդ վա ծի իմաս տով (տե՛ս նաև, STRAN GREEK REFINERIES AND 
STRATIS ANDREADIS v. GREECE գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 09.12.1994 
թվա կա նի վճի ռը, 59– 62– րդ կե տեր, VASILOPOULOU v. GREECE գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 21.03.2002 թվա կա նի վճի ռը, 22– 25– րդ կե տեր, TIMOFEYEV 
v. RUSSIA գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 23.10.2003 թվա կա նի վճի ռը, 45– րդ 
կետ, BURDOV v. RUSSIA (No. 2) գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 15.01.2009 
թվա կա նի վճի ռը, 87– րդ կետ): Մաս նա վո րա պես` Խա չատ րյանն ընդ դեմ Հա յաս
տա նի գոր ծով վճռում Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դի մու մա տուի օգ տին 
կա յաց րած վճռի կա տար մա նը հաս նե լու ան հնա րի նու թյու նը բե րում է Կոն վեն
ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1 – ին հոդ վա ծի 1 – ին նա խա դա սու թյամբ սահ ման
ված՝ իր գույ քից անար գել օգտ վե լու իրա վուն քի մի ջամ տու թյան (տե՛ս Խա չատ
րյանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 01.12.2009 թվա
կա նի վճի ռը, 68– րդ կետ): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Եվրո պա կան դա տա
րա նի դիր քո րո շու մը միան շա նակ է այն հար ցում, որ դա տա կան ակ տով սահ ման
ված պա հան ջի իրա վուն քը պե տու թյան կող մից են թա կա է պատ շաճ պաշտ պա
նու թյան ոչ միայն դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան 
իրա վունքնե րի, այլ նաև սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ապա հով ման շրջա նակ նե
րում: Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ օրենս դի րը պար տա վոր է պատ շաճ կեր պով 
կար գա վո րել դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ոլոր տի հա սա րա կա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը և ստեղ ծել կա յուն իրա վա կան հիմք դա տա կան ակ
տե րի պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան սահ մա նադ րա կան և կոն վեն ցի ոն 
սկզ բունքնե րի իրա ցումն ապա հո վե լու հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ինս տի տու
տի է ու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե
կում նշել է, որ դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման կա ռու ցա կարգն ամ
բող ջա կան է դարձ նում դա տա վա րու թյու նը և ապա հո վում է շա հագրգիռ ան ձի 
պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը, իսկ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը 
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պար տա դիր է բո լո րի հա մար և են թա կա է կա տար ման դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան մի ջո ցով՝ «Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված կա նոն նե րին հա
մա պա տաս խան (տե՛ս ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զային 
բա ժինն ընդ դեմ Անուշ Իս պի րյա նի թիվ ՎԴ6/0076/05/12 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա
վո րել է «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով: 
Նշված օրեն քը սահ մա նում է, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման, 
այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու միակ հիմքն օրեն
քով սահ ման ված կար գով տրված կա տա րո ղա կան թերթն է, որում նշվում է դա
տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի մեկ այլ որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր
քո րոշ ման հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա
մար սահ ման ված ժամ կե տը մեկ տա րի է, որի հաշ վար կը սկս վում է դա տա կան 
ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից: Նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա
լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար
տա վոր է վե րա դարձ նել պա հան ջա տի րո ջը, իսկ այդ պա հան ջի ան տես մամբ ըն
դուն ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը հա մար վում է 
օրեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված (տե՛ս ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Արաքս գյու ղի գյու
ղա պե տա րանն 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 ապա հո վող ծա ռա յու թյան Ար մա վի րի մար
զային բաժ նի Էջ միած նի բա ժան մուն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի որո շու մը): 

Օ րենս դի րը «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն
քի 23–  րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սում սահ մա նել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար
ման ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը՝ ամ րագ րե լով, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ 
կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել տվյալ դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ 
մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1 – ին մա սի 1 – ին կե տում նշված մե
կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը «Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 31 – րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձ նել պա հան ջա տի րո ջը, 
եթե բա ցա կա յում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը՝ բաց 
թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին: Վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու
ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա կան ակ տից բխող պա հան ջի իրա վուն քը սահ
մա նա փակ ված է «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն
քով սահ ման ված` կա տա րո ղա կան թեր թը մեկ տար վա ըն թաց քում կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամ կե տով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ իրա վա կի րառ պրակ տի կա յում 
հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, երբ հար կա դիր կա տար ման են թա կա վերջ նա
կան դա տա կան ակ տի կա տա րու մը պետք է տե ղի ունե նա դա տա կան ակ տի ուժ 
մեջ մտ նե լու օր վա նից մեկ տա րի հե տո, կամ պար տա պա նի կող մից դա տա կան 
ակ տի կա մա վոր կա տա րումն առանց կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց ման 
ընդ հատ վում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ
ման ված մեկ տար վա ժամ կե տից հե տո։

 Գոր ծող օրենսդ րու թյան պայ ման նե րում նման դա տա կան ակ տի հի ման 
վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը ևս պետք է կա տար ման ներ կա յաց վի այդ 
դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման իրա վա կար գա վո րու մը չի բխում 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տար ման պա հան ջա տի րոջ իրա վուն քի երաշ
խա վոր ված իրաց ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ապա հով ման պե տու
թյան պար տա կա նու թյան է ու թյու նից, միա ժա մա նակ բա ցա ռե լով պար տա պա նի 
կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման որևէ հնա րա վո րու թյունն 
առանց վար չա կան հար կադ րան քի։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տրված 
կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի հար ցում առ
կա իրա վա կան խնդի րը լու ծե լու օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված միակ մի ջո ցը 
կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը 
վե րա կանգնե լու կա ռու ցա կարգն է, որը սահ ման ված է «Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 24– րդ հոդ վա ծով և կա տար վում է 
հետևյալ ըն թա ցա կար գով.

1)  կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձը կա տա րո
ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա
կանգնե լու մա սին դի մում է ներ կա յաց նում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա
տա րան,

2)  կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը քննում է կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու 
մա սին դի մու մը՝ այն ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամ կե տում, 

3) այդ դի մու մի քննու թյան ար դյունքնե րով կա տա րո ղա կան թերթ տված 
դա տա րա նը կա յաց նում է որո շում՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա
յաց նե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու և բաց թողնված 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու կամ դի մու մը մեր ժե լու մա սին:

 Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա
յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մից վե
րա կանգնվում է միայն այն դեպ քում, երբ այդ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը 
նույն դա տա րա նի կող մից ճա նաչ վում է հար գե լի: Այլ կերպ ասած, օրենս դի րը 
կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձին կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ոչ թե բո լոր, այլ միայն այն դեպ քե րում, երբ պա հան
ջա տե րը նշված ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ դա տա կան ակ տի հի
ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա
տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու՝ օրեն քով նա
խա տես ված մե կա մյա ժամ կե տը, ապա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ
կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին դի մու մի առ կա յու
թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը պար տա վոր է 
հաշ վի առ նել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման չներ կա յաց նե լու հիմ քում ըն
կած բո լոր փաս տա կան հան գա մանքնե րը և վե րա կանգնել բաց թո ղած ժամ կե
տը, եթե դա պայ մա նա վոր ված է եղել դա տա կան ակ տով որոշ ված պար տա վո
րու թյու նը դա տա կան ակ տի ուժի մեջ մտ նե լու օր վա նից հե տո մեկ տա րին գե րա
զան ցող ժամ կե տով, կամ պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր 
կա տար ման ընդ հատ մամբ, երբ պար տա տի րոջ կար ծի քով սպառ վել է դա տա
կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը։

Նշված մո տեց ման ցու ցա բեր ման դեպ քում միայն հնա րա վոր կլի նի ապա հո
վել պար տա տի րոջ և պար տա պա նի շա հե րի հա վա սա րակշռ ված պաշտ պա նու
թյու նը։
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ՎԱՐ ՉԱԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

ՎԱՐ ՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՎԱՐ ՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍ ԽԱՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

22.04.2016 թ.

25. Վար դան Սարգսյանն ընդդեմ ՀՀ  ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/5366/05/14

Խն դիր. Արդյո՞ք Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ
վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակտն ունի հե տա դարձ ուժ այն պայ ման նե
րում, երբ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող օրեն քը չի նա խա
տե սում այդ ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լու վե րա բե րյալ որևէ դրույթ, իսկ Վար
չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով սահ ման ված է, որ վար
չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ 
վե րաց նող ակ տե րը բո լոր դեպ քե րում ունեն հե տա դարձ ուժ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 29.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1000 
որոշ մամբ անդրա դառ նա լով իրա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ուժի խնդ րին, ար
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ « ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ
տե րի գոր ծո ղու թյան կա նո նա կար գու մը հիմն վում է այն տրա մա բա նու թյան վրա, 
որ իրա վա կան ակ տե րի  հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան մեր ժումն ը նդ հա նուր 
կա նոն է, իսկ այդ ակ տե րի հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան հնա րա վո րու թյու նը` 
բա ցա ռու թյուն ը նդ հա նուր կա նո նից: Այս մո տե ցու մը բխում է իրա վա կան որո շա
կի ու թյան, օրենսդրու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի, մար դու իրա
վունքնե րի երաշ խա վոր ման, իրա վա կի րառ մար մին նե րի կող մից կա մա յա կա նու
թյուն նե րի կան խար գել ման նկա տա ռում նե րից»:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վկա յա կոչ ված որոշ մամբ ը նդ գծել է 
նաև, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սում ամ րագրված նոր
մը սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով կար գա վո րում է ինչ պես ան ձի իրա վա կան 
վի ճա կը բա րե լա վող, նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ մեղ մաց նող 
օրենքնե րի, այն պես էլ այլ իրա վա կան ակ տե րի` ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյու նը, 
և, ը ստ այդմ` այդ դրույ թը հաս ցե ագրված է ինչ պես օրենսդրին, այն պես է լ՝ այլ 
իրա վաս տեղծ մար մին նե րին: Այդ նոր մի իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը հան
գում է նրան, որ այն իրա վա կան ակտն ըն դու նող մարմ նի հայե ցո ղու թյանն է 
թող նում ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը 
վե րաց նող կամ մեղ մաց նող իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լը: 
Միա ժա մա նակ այս նոր մը սահ մա նում է այդ հայե ցո ղու թյունն իրաց նե լու ըն թա
ցա կար գը, այն է` յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում իրա վա կան ակտն ըն դու նող 
մար մի նը, իրաց նե լով իրեն Սահ մա նադ րու թյամբ տրված հայե ցո ղա կան լիա զո
րու թյու նը, տվյալ իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լու նպա տա կա
հար մա րու թյան դեպ քում տվյալ ակ տում ամ րագ րում է այդ ակ տին հե տա դարձ 
ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույթ: Նշված հայե ցո ղու թյունն իրաց նե լու այս ըն թա ցա
կարգն ինքնան պա տակ չէ և տրա մա բա նո րեն բխում է Սահ մա նադ րու թյամբ` 
իրա վա կան ակ տե րի ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան կա նո նա կարգման ը նդ հա
նուր տրա մա բա նու թյու նից: 

¾ç 
254–262
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Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա
տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում ներ կա տա րե լու հա մար ան ձի պա տաս
խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող իրա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ 
ուժի խնդ րին Վճռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է թիվ ՎԴ/8645/05/11 վար չա
կան գոր ծով 04.07.2013 թվա կա նի որոշ ման շրջա նակ նե րում: Վկա յա կոչ ված 
որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը մաս նա վո րա պես ար ձա նագ րել է հետևյա լը.  

–   «(...) եթե վար չա կան իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծած 
օրեն քը նա խա տե սում էր ավե լի խիստ պա տաս խա նատ վու թյուն, քան 
նա խա տես ված է իրա վա խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու մա սին որո շու մը կա յաց նե լու պա հին գոր ծող օրեն քով (պա
տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող օրենք), ապա վար չա կան տույ ժը 
նշա նակ վում է իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծած օրեն
քին հա մա պա տաս խան, եթե պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող 
օրեն քով վեր ջի նիս հե տա դարձ ուժ տրված չէ, 

–   ե թե վար չա կան իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծած 
օրեն քը նա խա տե սում էր ավե լի խիստ պա տաս խա նատ վու թյուն, քան 
նա խա տես ված է իրա վա խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու մա սին որո շու մը կա յաց նե լու պա հին գոր ծող օրեն քով (պա
տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող օրենք), ապա վար չա կան տույ ժը 
նշա նակ վում է իրա վա խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են
թար կե լու մա սին որո շու մը կա յաց նե լու պա հին գոր ծող օրեն քին հա մա
պա տաս խան, եթե այդ օրեն քով վեր ջի նիս տրված է հե տա դարձ ուժ (...)» 
(տե՛ս «Ար մե նիա հյու րա նո ցային հա մա լիր» ՓԲԸ– ի տնօ րեն Ալեք սանդր 
Աբ րա հա մյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե ի խո շոր հարկ վճա րող նե րի հար կային տես չու
թյան թիվ ՎԴ/8645/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
04.07.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ որոշ մամբ նշել է, որ իրա վա կան ակ տը պա
տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող է, եթե սանկ ցիա յում նա խա տես ված պա տաս
խա նատ վու թյան տե սա կը փո խա րին վում է ավե լի մեղմ պա տաս խա նատ վու թյան 
տե սա կով: Ը նդ որում, տու գանքնե րի դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց
նող է դիտ վում այն դրույ թը, որով նախ կի նում գոր ծող տու գան քը փո խա րին վել է 
նվազ չա փի տու գան քով (տե՛ս ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա
նու թյուն» ծա ռա յու թյունն ը նդ դեմ Վա լե րի Ցա կա նյա նի թիվ ՎԴ/3135/05/13 վար
չական գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վկա յա կոչ ված որո շում նե րում ար տա հայտ ված իրա վա
կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ան ձի իրա
վա կան վի ճա կը բա րե լա վող, տվյալ դեպ քում՝ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տերն ունեն հե
տա դարձ ուժ, եթե օրենսդի րը նա խա տե սել է այն: Ը նդ որում, օրեն քին հե տա դարձ 
ուժ հա ղոր դե լու օրենսդրի կամ քը պետք է հստակ ամ րագ րում ստա ցած լի նի: 

Ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օրեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու 
օրենսդրի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյան իրա ցու մը պետք է հետևի այն պի սի 
սկզբուն քային դրույթ նե րի, ինչ պի սիք են իրա վա կան որո շա կի ու թյան սկզբուն քը, 
օրենսդրու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի պահ պան ման, իրա վա կի
րառ մար մին նե րի կող մից կա մա յա կա նու թյուն նե րի կան խար գել ման և մար դու 
իրա վունքնե րի երաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը սահ մա
նել է, որ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը 
մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը բո լոր դեպ քե րում ունեն հե տա դարձ ուժ, այ
սինքն` վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը 
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մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը բո լոր դեպ քե րում տա րած վում են նաև այդ 
ակ տե րի ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա վա խախ տում նե րի վրա: Այլ 
կերպ ասած՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա կի ո րեն հետևում է, որ 
նշված օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը հե տա դարձ ուժ 
ունեն՝ ան կախ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու
թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րում դրանց հե տա դարձ ուժ տվող հա
տուկ դրույ թի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում սահ մա նե լով վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե
րաց նող ակ տե րի բո լոր դեպ քե րում հե տա դարձ ուժ ունե նա լու կա նոն` օրենսդիրն 
իրաց րել է ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը 
վե րաց նող կամ մեղ մաց նող օրեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու իր հայե ցո ղա կան 
լիա զո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով հան րային շա հը, իրա վա կան որո շա կի ու թյան 
սկզբուն քը, օրենսդրու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի պահ պան ման, 
իրա վա կի րառ մար մին նե րի կող մից կա մա յա կա նու թյուն նե րի կան խար գել ման և 
մար դու իրա վունքնե րի երաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Փաս տո րեն, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը հստա կո րեն ար տա հայ տել է իր կամ քը՝ 
նշված օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող օրենքնե րի՝ ժա մա նա կի 
մեջ իրա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ` ամ րագ րե լով, որ նույն 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս
խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը բո լոր դեպ քե րում տա
րած վում են նաև այդ ակ տե րի ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա վա
խախ տում նե րի վրա՝ ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե
րաց նող կոնկ րետ օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի 
բա ցա կա յու թյու նից: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքում փո փո խու թյուն կամ լրա ցում նա
խա տե սող բո լոր այն ակ տե րը, որոնք մեղ մաց նում կամ վե րաց նում են վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը, ունեն 
հե տա դարձ ուժ՝ ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող 
կոնկ րետ օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի առ կա յու
թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից, քա նի որ այդ ակ տե րում դրանց հե
տա դարձ ուժ տա լու մա սին դրույթ նե րա ռե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում 
ամ րագրված իրա վա կար գա վոր ման պա րա գա յում բա ցա կա յում է Ը նդ որում, 
պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող օրեն քում դրան հե տա
դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ դրույ թի բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող դի
տարկ վել որ պես այդ ակ տի՝ հե տա դարձ ուժի գոր ծո ղու թյան ար գելք, քա նի որ 
դա կհա կա սի իրա վա կան որո շա կի ու թյան և օրենսդրու թյան նկատ մամբ լե գի
տիմ ակնկա լիք նե րի պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյան սկզբունքնե րին: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ իրա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է 
ըն թա նա Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա
խա տես ված իրա վա խախ տում նե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
սահ մա նող օրեն քի՝ ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան հետևյալ կա նոն նե րով.

–  ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում 
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կա տա րած ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ վու թյան իրա վա խախ տու
մը կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող օրեն քով, 

–   ե թե մինչև Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման հա մար պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին որոշ ման ըն դու նումն ուժի մեջ է 
մտել տվյալ իրա վա խախտ ման հա մար նա խա տես ված պա տաս խա
նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող օրենք, ապա վար չա կան 
իրա վա խախ տում կա տա րած ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լու հար ցը պետք է լուծ վի պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ 
վե րաց նող օրեն քով՝ ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող 
կամ վե րաց նող կոնկ րետ օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա
բե րյալ դրույ թի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից: 

Վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան լույ սի ներ քո Վճռա
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա
տես ված սանկ ցիայի ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան կա նո նա կարգմա նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի մինչև 21.06.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու
թյամբ 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված է եղել, որ երթևե կու թյան 
սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10  կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լը` առա ջաց նում է տու
գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի չա փով: 
21.06.2014 թվա կա նին ըն դուն ված և 26.07.2014 թվա կա նից ուժի մեջ մտած « Վար
չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրենս գրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ թիվ 
ՀՕ– 78– Ն օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում  նե րի 
վե  րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը շա րադրվել է հետևյալ 
խմբագ րու թյամբ. «Երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10  կմ/ժ– ով գե
րա զան ցե լը առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` յու րա քան չյուր գե րա զանցված 
կմ/ժ արա գու թյան հա մար՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փով»: Ը նդ որում, 
« Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 
ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրենքն այդ ակ տի հե տա դարձ ուժով գոր
ծո ղու թյան մա սին որևէ դրույթ չի պա րու նա կում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քը 
հան դի սա նում է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով 
124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման 
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող ակտ, քա նի որ այդ 
ակ տով Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով 124.4– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի սանկ ցիա յում նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան մի
ջո ցի՝ տու գան քի չա փը նվա զել է. եթե մինչև « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քի 
ուժի մեջ մտ նե լը սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10 կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լու հա
մար նա խա տես ված էր տու գանք՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի
կի չա փով, ապա նշված օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո այդ նույն արար քի հա
մար նա խա տես ված է տու գանք՝ յու րա քան չյուր գե րա զանցված կմ/ժ արա գու
թյան հա մար՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փով:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո



Իրավական դիրքորոշումներ xci

խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քը՝ 
որ պես Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով 124.4– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման հա մար 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող ակտ, Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի ուժով, 
ունի հե տա դարձ ուժ և տա րած վում է դրա ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված 
իրա վա խախ տում նե րի վրա՝ ան կախ նշված օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա
լու վե րա բե րյալ դրույ թի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից: 

02.12.2016 թ.

26. Արտյոմ Նա զա րյանն ընդդեմ ՀՀ  ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային 
ոստի կանու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/3314/05/14

Խն դիր. Կա րո՞ղ է արդյոք ան ձը են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա
գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար այն պայ ման նե րում, երբ առ կա է ող ջա միտ 
կաս կած են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րը ճա նա պար հային 
երթևե կու թյան կա նոն նե րի իմաս տով բնա կա վայր հան դի սա նա լու փաս տի 
առնչու թյամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար հային երթևե կու թյան 
կա նոն նե րը սահ մա նե լու լիա զո րու թյունն օրենսդի րը վե րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա
րու թյա նը: Վեր ջինս, հիմք ըն դու նե լով « Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան
վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույ թով 
իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյու նը, 28.06.2007 թվա կա նին ըն դու նել է « Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը և 
տրանսպոր տային 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» թիվ 955– Ն որո շու մը, որի թիվ 1 հա
վել վա ծով հաս տատ վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հային 
երթևե կու թյան կա նոն նե րը: Ը նդ որում, երթևե կու թյան արա գու թյան վե րա բե րյալ 
կա նոն նե րը նա խա տես ված են նշված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի՝ «Երթևե կու
թյան արա գու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ VII բաժ նի 65– 72– րդ կե տե րով: 

Օ րենսդի րը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի` 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124.4– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել 
երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10 կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լու հա
մար: Նշված հոդ վա ծում նկա րագրված արար քը, ը ստ է ու թյան, դրսևոր վում է 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ մամբ հաս տատ ված 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան այն կա նո նի խախտ մամբ, որի հա մա ձայն՝ վա
րոր դը տրանսպոր տային մի ջո ցը պետք է վա րի սահ ման ված արա գու թյու նը 
չգե րա զան ցող արա գու թյամբ:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան վկա յա կոչ ված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի VII բաժ նի 
68– 70– րդ կե տե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ 
ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն 
արա գու թյան սահ մա նու մը պայ մա նա վոր ված է ճա նա պար հի տվյալ վայ րի՝ բնա
կա վայ րի սահ ման նե րում կամ բնա կա վայ րի սահ ման նե րից դուրս գտնվե լու հան
գա ման քով: Այս պես, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն` բնա կա վայ րե րում երթևե կու
թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը սահ ման ված է 60  կմ/ժ, բնա կա վայ րե րից 
դուրս՝ 90  կմ/ժ, իսկ բնա կա վայ րե րում և բնա կա վայ րե րից դուրս ճա նա պարհ նե րի 
առան ձին հատ ված նե րում կա րող է թույ լատրվել նշված առա վե լա գույն արա գու
թյու նից տար բեր վող երթևե կու թյան արա գու թյուն՝ դրա հա մար հա տուկ նա խա
տես ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան նշա նի կի րառ մամբ: 

¾ç 
263–273
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Սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից քննարկ ման են թա կա հար ցը 
վե րա բե րում է մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող
մից բնա կա վայ րե րում սահ ման ված երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան 
գե րա զանցման հա մար առա ջա ցող վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ
ման խնդիր նե րին: Այդ նկա տա ռու մով Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րել անդրա դառ նալ ճա նա պար հային երթևե կու թյան ոլոր տում «բ նա կա վայր» 
հաս կա ցու թյան է ու թյա նը: 

Այս պես` « Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի իմաս տով բնա կա վայր հաս կա ցու թյու նը բնո
րոշ վում է որ պես այն պի սի կա ռու ցա պատ տա րածք, որի մուտքն ու ել քը նշված են 
բնա կա վայ րի ճա նա պար հային նշան նե րով: Այ սինքն՝ ճա նա պար հային երթևե կու
թյան ոլոր տում բնա կա վայր է հա մար վում միայն այն կա ռու ցա պատ տա րած քը, 
որի մուտքն ու ել քը նշված են հա տուկ ճա նա պար հային նշան նե րով: Այդ ճա նա
պար հային նշան նե րից են 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» ն շան նե րը, որոնք 
տե ղա կայ վում են բնա կա վայ րի բո լոր մուտ քե րի` բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման 
փաս տա ցի սահ մա նի վրա և կի րառ վում են բնա կա վայ րե րի սկիզ բը նշե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ որևէ կա ռու ցա պատ տա րած քում 
բնա կա վայ րե րի հա մար սահ ման ված երթևե կու թյան առանձնա հա տուկ կա նոն
նե րը, այդ թվում նաև՝ առա վե լա գույն արա գու թյան կա նո նը, կա րող են ունե նալ 
իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն և առա ջաց նել իրա վա կան հետևանքներ, եթե 
այդ կա ռու ցա պատ տա րած քը հա մա պա տաս խա նում է բնա կա վայր հաս կա ցու
թյան հատ կա նիշ նե րին: Այլ կերպ ասած՝ բնա կա վայ րե րում երթևե կու թյան կար
գը սահ մա նող ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի պա հանջներն այս 
կամ այն կա ռու ցա պատ տա րած քում կա րող են գոր ծել միայն այդ կա ռու ցա պատ 
տա րած քի մուտ քե րի վրա նշված ճա նա պար հային նշան նե րից որևէ մե կի տե
ղադրված լի նե լու դեպ քում: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բնա
կա վայ րե րում սահ ման ված երթևե կու թյան 60  կմ/ժ առա վե լա գույն արա գու թյան 
կա նո նը կա րող է գոր ծել միայն այն դեպ քում, երբ տվյալ կա ռու ցա պատ տա րած
քի մուտ քի վրա՝ բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման փաս տա ցի սահ մա նի վրա տե
ղադրված է 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» նշան նե րից որևէ մե կը: Այ սինքն՝ 
վե րոն շյալ պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում է միայն հնա րա վոր փաս
տել, որ տվյալ կա ռու ցա պատ տա րած քում երթևե կու թյան սահ ման ված առա վե
լա գույն արա գու թյու նը 60  կմ/ժ է (ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րով 
նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում), որը գե րա զան
ցելն առա ջաց նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այս կամ այն մե խա նի կա կան տրանսպոր
տային մի ջո ցի հա մար ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու
թյան սահ ման ված ռե ժի մի փո փո խու թյու նը, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, պայ
մա նա վոր ված է տվյալ տրանսպոր տային մի ջո ցի՝ բնա կա վայր մուտք գոր ծե լու 
հան գա ման քով: Այս պես, բնա կա վայ րից դուրս գտնվող ճա նա պարհ նե րին վա րոր
դը, որ պես կա նոն, կա րող է երթևե կել առա վել բարձր արա գու թյամբ, քան բնա կա
վայ րի սահ ման նե րում գտնվող ճա նա պարհ նե րին, քա նի որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ մամբ սահ ման ված ը նդ հա նուր կա նո նի հա
մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րից դուրս երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը 
90  կմ/ժ է (ավ տո մայ րու ղի նե րում՝ 110 կմ/ժ), իսկ բնա կա վայ րե րում՝ 60  կմ/ժ: Այ
սինքն՝ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը սահ մա նող ճա նա պար հային 
նշան նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, որ պես կա նոն, բնա կա վայ րե րից դուրս 
երթևե կե լիս տրանսպոր տային մի ջոց նե րի նկատ մամբ տա րած վում է երթևե կու
թյան առա վե լա գույն արա գու թյան 90  կմ/ժ– ի (ավ տո մայ րու ղի նե րում՝ 110  կմ/ժ– ի) 
ռե ժի մը, իսկ բնա կա վայ րե րում երթևե կե լիս՝ 60  կմ/ժ– ի ռե ժի մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը, բնա կա վայ
րից դուրս գտնվող ճա նա պար հով վա րե լով որևէ մե խա նի կա կան տրանսպոր տային 
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մի ջոց, մուտք է գոր ծում բնա կա վայր, այդ ան ձի նկատ մամբ սկսում է գոր ծել ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ մամբ սահ ման ված՝ բնա կա
վայ րում երթևե կու թյան թույ լատ րե լի արա գու թյան ռե ժի մը, որը են թադ րում է, որ 
վա րոր դը պետք է երթևե կի բնա կա վայ րում թույ լատ րե լի առա վե լա գույն 60  կմ/ժ 
արա գու թյու նը չգե րա զան ցող արա գու թյամբ, եթե ճա նա պար հի այդ հատ վա ծում 
60  կմ/ժ արա գու թյու նից տար բեր վող երթևե կու թյան արա գու թյուն սահ ման ված չէ: 
Ը նդ որում, մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դը պար տա վոր է իր 
տրանսպոր տային մի ջո ցի արա գու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել բնա կա վայ րում 
թույ լատ րե լի առա վե լա գույն արա գու թյան ռե ժի մին, եթե տվյալ բնա կա վայ րի մուտ
քի վրա տե ղադրված է 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» նշան նե րից որևէ մե կը, 
քա նի որ միայն այդ պա րա գա յում է կա ռու ցա պատ տա րած քը հա մար վում բնա կա
վայր՝ ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի իմաս տով: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան ձը կա րող է բնա կա վայ րում 
սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե
լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հետևյալ պայ ման նե րի, inter alia, միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում. 

1) ի րա վա խախ տու մը կա տար վել է այն պի սի վայ րում, որը հա մա պա տաս
խա նում է ճա նա պար հային երթևե կու թյան ոլոր տում «բ նա կա վայր» հաս կա ցու
թյան հատ կա նիշ նե րին, այ սինքն՝ 

–  ի րա վա խախտ ման վայ րը կա ռու ցա պատ տա րածք է, 
–   այդ կա ռու ցա պատ տա րած քի մուտ քե րի վրա տե ղադրված է 5.23.1 և 

5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» նշան նե րից որևէ մե կը, 
2) ի րա վա խախտ ման կա տար ման վայ րում բնա կա վայ րե րում սահ ման ված 

60  կմ/ժ առա վե լա գույն արա գու թյու նից տար բեր վող երթևե կու թյան արա գու թյուն 
թույ լատրված չէ (ճա նա պար հի տվյալ հատ վա ծում 3.24 «Առա վե լա գույն արա գու
թյան սահ մա նա փա կում» ճա նա պար հային նշա նը կի րառ ված չէ):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին որո շում նե րում անդրա դառ նա լով « Տե սան
կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար
հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն
քի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 6– րդ հոդ
վա ծով սահ ման ված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը, ար տա հայ տել է այն իրա
վա կան դիր քո րո շու մը, որ նշված օրեն քի իմաս տով իրա վա խախտ ման հատ կա
նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, այ սինքն՝ առ կա է իրա վա խախտ ման փաս
տը, եթե տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա
խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև առ կա է ակնհայտ հա մընկ նում, որը որևէ 
կաս կած չի հա րու ցում: Այլ կերպ ասած՝  տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա
հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախ տում նե րի հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ան հրա
ժեշտ պայ ման է տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա
վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լը 
(տե՛ս օրի նակ, Աի դա Նա զա րյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար
հային ոս տի կա նու թյուն» 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 որո շու մը)։

Մեկ այլ որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել 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 հային երթևե
կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար
չա կան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված 
վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման գլ խա վոր առանձնա հատ կու թյունն 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 հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
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իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում իրա վա խախտ ման փաս տը հա
մար վում է հաս տատ ված, եթե տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված 
արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև առ կա է ակնհայտ հա մընկ
նում, որը որևէ կաս կած  չի  հա րու ցում: Նշված հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ 
օրենսդի րը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր
ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի հա մար նա խա տե սել է միայն եր
կու փուլ՝ իրա 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: Նշված 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 սա նյու
թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ
նե րի ակնհայտ հա մընկնման, այդ հա մընկ նման վե րա բե րյալ որևէ կաս կա ծի կամ 
վե րա պահ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հաս տատ վում է իրա վա խախտ
ման փաս տը, և բա ցա կա յում է նաև իրա վա խախտ ման հետ կապ ված այլ հան գա
մանքնե րի պարզ ման, հետևա բար նաև՝ ըն թա ցիկ փու լի ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե
րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե
րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձնա հատ
կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով որևէ իրա վա կար գա վո րում նա խա տես ված չէ 
այն դեպ քե րի հա մար, երբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված 
արար քի հատ կա նիշ նե րի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս
խա նու թյու նը կաս կած է հա րու ցում, և օրենսդրա 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 զրկ ված է այդ 
կաս կա ծը փա րա տե լու նպա տա կով ապա ցույց ներ ձեռք բե րե լու և դրանք գնա
հա տե լու հնա րա վո րու թյու նից: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տե սա նյու թում 
կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի 
կաս կած հա րու ցե լու դեպ քե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան կար գա վո րում նե
րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հա րուց ված վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ
մամբ կի րա ռե լի են « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րը (տե՛ս Լու սի նե Վի րա բյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու
թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/1570/05/14 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը)։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ ը նդ հա նուր կա
նո նի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա
գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույթն ըն թա ցիկ փու լով ան ցկաց
նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է: Նշված ը նդ հա նուր կա նո նը կի րա ռե
լի է, inter alia, այն դեպ քե րի հա մար, երբ մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի
ջո ցի վա րոր դի հա մար տե ղի է ունե ցել երթևե կու թյան սահ ման ված առա վե լա
գույն արա գու թյան ռե ժի մի փո փո խու թյուն, սա կայն որևէ ող ջա միտ կաս կած չի 
կա րող առա ջա նալ են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րի՝ բնա կա
վայր հաս կա ցու թյան չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու վե րա բե րյալ, այ
սինքն՝ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րի՝ բնա կա վայր հան դի սա նա լու 
փաստն ան վի ճե լի է ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյալ բնա կա վայ րի կոնկ
րետ որ փո ղո ցում է կա տար վել իրա վա խախ տու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ 
երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով 
ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու որոշ դեպ քե րում այդ 
վար չա կան վա րույ թը պետք է ունե նա ոչ միայն հա րուց ման և եզ րա փա կիչ, այլ 
նաև ըն թա ցիկ փուլ: Ը ստ Վճռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգման՝ բնա կա վայ րում 
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սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե
լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թը պետք է ունե նա ըն թա ցիկ փուլ` որ պես վե
րը նշված ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն, հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա
մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) տ վյալ մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դի հա մար տե
ղի է ունե ցել ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան սահ
ման ված ռե ժի մի փո փո խու թյուն, 

2) ող ջա միտ կաս կած է առա ջա ցել այն հար ցի շուրջ, թե արդյոք տվյալ մե խա
նի կա կան տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դի կող մից 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա
վե լա գույն արա գու թյան գե րա զան ցու մը տե ղի է ունե ցել բնա կա վայ րում, թե ոչ: 

Այլ կերպ ասած` այն դեպ քում, երբ որևէ մե խա նի կա կան տրանսպոր տային 
մի ջո ցի վա րորդ, բնա կա վայ րե րից դուրս գտնվող ճա նա պար հով երթևե կե լով այդ
պի սի ճա նա պարհ նե րի հա մար սահ ման ված առա վե լա գույն արա գու թյան ռե ժի
մով, մուտք է գոր ծում բնա կա վայր, և ող ջա միտ կաս կած է առա ջա ցել են թադ րյալ 
իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րի՝ բնա կա վայր հան դի սա նա լու կամ չհան դի
սա նա լու հար ցի կա պակ ցու թյամբ, ապա այդ ան ձը կա րող է են թարկ վել վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան 
առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար միայն այն պա րա գա յում, 
երբ վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում հաս տատ վել է Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող՝ 
սույն որոշ մամբ նկա րագրված փաս տա կան հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը: 

Վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու
թյան սահ ման ված ռե ժի մի փո փո խու թյան և են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա
տար ման վայ րի՝ բնա կա վայր հան դի սա նա լու կամ չհան դի սա նա լու վե րա բե րյալ 
ող ջա միտ կաս կա ծի առ կա յու թյան դեպ քում բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ 
երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու՝ Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծում նկա րագրված 
զան ցա կազ մի առ կա յու թյու նը կա րող է հաս տատ վել կամ հերք վել բա ցա ռա պես 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով 
սահ ման ված կար գով, այդ թվում` վար չա րա րու թյան հիմ նա րար սկզբունքնե րի 
պահ պան մամբ վար չա կան մարմ նի կող մից իրա 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 միայն այդ 
փու լում է հնա րա վոր ձեռք բե րել տե ղե կու թյուն ներ և ապա ցույց ներ այն մա սին, թե 
են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րը ճա նա պար հային երթևե կու
թյան կա նոն նե րի իմաս տով հան դի սա նում է արդյոք բնա կա վայր, թե ոչ:

26.12.2016 թ.

27. Ար թուր Մի քայե լ յանն ընդդեմ ՀՀ  ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/1769/05/15

Խն դիր. Արդյո՞ք ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար
չա կան ակ տը պետք է նշում պա րու նա կի ճա նա պար հային երթևե կու թյան այն 
կոնկ րետ կա նո նի մա սին, որի խախտ ման հա մար ան ձը են թարկ վում է վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ օրենսդի րը, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքում սահ մա նե լով վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ վա րույ թի 

¾ç 
274–281
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կար գը, նշված օրենսգրքի 282– րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է վար չա կան իրա վա
խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան վար չա կան մարմ նի կող մից 
ըն դուն վող վերջ նա կան որո շում նե րի տե սակ նե րը՝ (ա) վար չա կան տույժ նշա նա
կե լու մա սին, (բ) գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին: Իսկ Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծով օրենսդիրն ամ
րագ րել է վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն վող վե րը 
նշված որո շում նե րի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջնե րը, որոն ցից 
մեկն այն է, որ այդ որո շում նե րը պետք է պա րու նա կեն, inter alia, գոր ծի քննու
թյան ըն թաց քում հաս տատ ված հան գա մանքնե րի շա րադ րան քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծով վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր
ծի վե րա բե րյալ ըն դուն ված որո շում նե րին ներ կա յաց վող՝ գոր ծի քննու թյան ըն
թաց քում հաս տատ ված հան գա մանքնե րի շա րադ րան քը պա րու նա կե լու մա սին 
պա հան ջը նախևա ռաջ պետք է դի տարկ վի նույն օրենսգրքի 279– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված՝ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ վա րույ թի ըն թաց
քում վար չա կան մարմ նի կող մից պար տա դիր պարզ ման են թա կա վե րոգ րյալ հան
գա մանքնե րի հա մա տեքս տում: Այլ կերպ ասած՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման 
գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն ված որոշ ման մեջ պետք է շա րադրված լի նեն այն հան
գա մանքնե րը, որոնք են թա կա են պար տա դիր պարզ ման վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ վա րույ թի ըն թաց քում. դրանք են, inter alia, (ա) վար չա
կան իրա վա խախ տում կա տար ված լի նե լու փաս տը, (բ) ան ձի մե ղա վո րու թյու նը 
վար չա կան իրա վա խախտ ման կա տար ման մեջ, (գ) ան ձի՝ վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան են թա կա լի նե լը, (դ) պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ 
ծան րաց նող հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը, (ե) վար չա կան իրա վա խախտ ման 
հետևան քով գույ քային վնաս պատ ճառ ված լի նե լը, (զ) գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքներ: Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա
խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն վող վերջ
նա կան որո շում նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն նշված օրենսգրքով դրանց 
ներ կա յաց վող հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա
նոն նե րի խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց ման 
հա մար հիմք հան դի սա ցող զան ցա կազ մե րի նկա րագ րու թյու նը նա խա տես ված է 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով, մաս նա վո րա
պես՝ նույն օրենսգրքի 124– րդ, 124.1– րդ, 124.3– րդ, 124.4– րդ, 124.6– րդ և մի շարք 
այլ հոդ ված նե րով: Օրենսդի րը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա
տե սել ճա նա պար հային երթևե կու թյան առան ձին կա նոն նե րի խախտ ման հա
մար. այդ պի սի զան ցանք է նաև նույն հոդ վա ծի 21– րդ մա սում նա խա տես ված 
կան գա ռի կամ կա յան ման կա նոն նե րի խախ տու մը: 

« Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծից հետևում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը սահ մա նե լու լիա զո րու թյունն 
օրենսդի րը վե րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը: Վեր ջինս, հիմք ըն դու նե լով « Ճա
նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
վկա յա կոչ ված իրա վադ րույ թով իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյու նը, 28.06.2007 
թվա կա նին ըն դու նել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հային երթևե
կու թյան կա նոն նե րը և տրանսպոր տային 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» թիվ 955– Ն որո շու
մը, որի թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա
նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը: Ը նդ որում, կան գա ռի և կա յան ման կա
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նոն նե րը նա խա տես ված են նշված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի « Կան գա ռը և կա յա
նու մը» վեր տա ռու թյամբ IX բաժ նի 78– 86– րդ կե տե րով:

Ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց ման հիմք հան դի սա ցող և Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նկա րագրված զան ցա կազ
մե րի ուսում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ որոշ դեպ քե րում այդ զան ցա կազ մե րը 
հղում են կա տա րում ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րին՝ առանց 
դրանք նկա րագ րե լու կամ ման րա մաս նե լու: Օրի նակ՝ Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ մա սով ամ
րագրված զան ցա կազ մի դիս պո զի ցիան ունի հետևյալ տես քը. «տ րանսպոր
տային մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն
նե րը խախ տե լը»: Նշված օրենսդրա կան ձևա կեր պու մից հետևում է, որ 
քննարկ վող զան ցա կազ մը չի կոնկ րե տաց նում, թե որոնք են կան գա ռի կամ կա
յան ման այն կա նոն նե րը, որոնց խախտ ման հա մար առա ջա նում է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն: Սա կայն ակնհայտ է, որ Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի քննարկ վող իրա վադ
րույ թի հի ման վրա վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը ծա գում է ՀՀ կա ռա
վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա
պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տրանսպոր տային 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» թիվ 955– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի « Կան գա ռը և կա յա նու մը» վեր
տա ռու թյամբ IX բաժ նի 78– 86– րդ կե տե րով նա խա տես ված կա նոն նե րի խախտ
ման հա մար: Հետևա բար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ մա սի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել այն հար ցը, 
թե տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դի կող մից խախտ վել է արդյոք կան գա ռի 
կամ կա յան ման վե րոգ րյալ կա նոն նե րից որևէ մե կը, թե ոչ: 

Անդ րա դառ նա լով ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար
չա կան ակ տե րի բո վան դա կու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
հա մա պա տաս խան զան ցա կազ մը հղում է կա տա րում ճա նա պար հային երթևե
կու թյան այս կամ այն կա նո նին՝ առանց ման րա մաս նե լու այդ կա նո նի բո վան դա
կու թյու նը, ապա տվյալ զան ցա կազ մի հի ման վրա ան ձին վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար չա կան ակ տը պետք է նշում պա րու
նա կի ճա նա պար հային երթևե կու թյան այն կոնկ րետ կա նո նի մա սին, որի խախտ
ման հա մար ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Նման դա
տո ղու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն 
իրա վա կան կար գա վո րու մը, որի հա մա ձայն՝ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին որո շու մը պետք է պա րու նա կի, inter alia, գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հաս
տատ ված հան գա մանքնե րի շա րադ րան քը: Այլ կերպ ասած՝ Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա
մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար չա
կան գոր ծի շրջա նակ նե րում հաս տատ ման են թա կա հան գա մանքնե րից մե կը 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա ան ձի կող մից խախտ ված ճա նա
պար հային երթևե կու թյան կոնկ րետ կա նոնն է, որը պետք է ան պայ մա նո րեն նե
րառ վի վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին որոշ ման բո վան դա կու թյան մեջ, 
եթե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմք հան դի սա ցող հա մա պա տաս խան 
զան ցա կազ մը չի պա րու նա կում ճա նա պար հային երթևե կու թյան տվյալ կա նո նի 
նկա րագ րու թյու նը:
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28. Գե ղամ Սի մո նյանն ընդդեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րանի, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/5084/05/14

Խն դիր. Արդյո՞ք «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե
ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում 
նույն տա րած քում կա յան ված ավ տո մե քե նայի` եր կու տար բեր ժա մե րին կա տար
ված լու սան կար նե րը բա վա րար են Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե
րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում նկա րագրված իրա վա
խախտ ման փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու և նույն հոդ վա ծի սանկ ցիայի կի
րառ մամբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար գանձվող տուր քը հա մայն քի ավա գա նու կող մից 
հաս տատ ված չա փով հա մայն քի բյու ջե գանձվող տե ղա կան տուրք է, որի վճար
ման պար տա վո րու թյու նը ծա գում է ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա 
կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու պա հից, իսկ 
այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու իրա վա կան հետևան քը Վար չա կան իրա
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես
ված պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռումն է Ը նդ որում, օրենսդիրն ավ տո կա յա
նա տե ղի տուր քի վճար ման ձևե րը սահ մա նե լու լիա զո րու թյու նը վե րա պա հել է 
հա մայն քի ավա գա նուն: 

Անդ րա դառ նա լով Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
 գրքի 124.7– րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
սույն գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին Երևան քա ղա քում 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա
ծով նա խա տես ված իրա վա խախ տու մը կա րող էր հա մար վել տե ղի ունե ցած 
հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քե րում. 

1. ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 5 րո պե ից ավե լի ժա
մա նա կով կա յան վել է Երևան քա ղա քի հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա
տե ղում,

2.  չի վճար վել հա մայն քի ավա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով տե ղա
կան տուրք: 

Այլ կերպ ասած՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքի 124.7– րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում նկա րագրված իրա վա խախտ ման 
դեպ քի (զան ցան քի) առ կա յու թյան հա մար այն դեպ քում, երբ հա մայն քի ավա գա
նու որոշ մամբ նա խա տես ված է հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում 
որո շա կի ժա մա նա կա հատ ված ան վճար կա յա նե լու հնա րա վո րու թյուն, ան հրա
ժեշտ է ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը սահ ման ված ան վճար 
ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի ժա մա նա կով հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա
յա նա տե ղում կա յա նե լու և հա մայն քի ավա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով 
տե ղա կան տուրք չվճա րե լու փաս տե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը վի ճարկ վող վար չա
կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը պետք է որո շի այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում, և նշված ապա
ցույց նե րից յու րա քան չյու րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ
քում պետք է հաշ վի առ նի, թե որ քա նով է այդ ապա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ
րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով 
սույն գոր ծով բարձրաց րած իրա վա կան հար ցադրմա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ այն պայ ման նե րում, երբ հա մայն քի ավա գա նու որոշ մամբ նա խա տես
ված է հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում որո շա կի ժա մա նա կա հատ
ված ան վճար կա յա նե լու հնա րա վո րու թյուն, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 

¾ç 
282–291
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վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախտ
ման դեպ քի առ կա յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ՝ ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը 
կամ դրա կցոր դը սահ ման ված ան վճար ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի ժա մա նա
կով հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու փաս տը կա րող է 
հաս տատ վել այն պի սի ապա ցույ ցով, որը հնա րա վո րու թյուն կտա պար զե լու 
(ս տու գե լու) կա յան ման տևո ղու թյու նը:

Միա ժա մա նակ նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ իրա վա կի րառ 
պրակ տի կա յում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման դեպքն առա վե լա պես 
հիմ նա վոր վում է լու սան կա րով, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա
դառ նալ ապա ցուց ման այս մի ջո ցի կի րառ ման առանձնա հատ կու թյուն նե րին: 
Այս պես՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ լու սան կա րը տեխ նի կա կան մի
ջոց նե րով ստաց ված և նյու թա կան կրի չի վրա պահ պան ված՝ օբյեկ տիվ իրա կա
նու թյան մեջ գո յու թյուն ունե ցող առար կա նե րի և օպ տի կա կան ազ դան շան նե րի՝ 
ժա մա նա կի տվյալ պա հին ունե ցած ստա տիկ՝ ան շարժ պատ կե րի վե րար տադ
րումն է: Այ սինքն՝ լու սան կա րը կա րող է ար ձա նագ րել միայն օբյեկ տիվ իրա կա
նու թյան՝ լու սան կա րա հան ման պա հին ունե ցած տես քը, ին չը նշա նա կում է, որ 
այն չի կա րող հիմք հան դի սա նալ որևէ գոր ծըն թա ցի տևո ղու թյու նը հաշ վար կե լու 
հա մար: Հետևա բար ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն
քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու տևո ղու թյու նը լու սան կար նե
րով կա րող է հաշ վարկ վել միայն այն դեպ քում, երբ լու սան կար նե րի քա նա կու
թյու նը և դրանց լու սան կա րա հան ման հա ճա խա կա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
կտան աներկ բայո րեն փաս տե լու, որ ավ տո մե քե նան նշված ժա մա նա կա հատ վա
ծում անընդ մեջ կա յան ված է եղել վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ միայն ավ տո մե քե
նայի՝ վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յան ված լի նե լու վե րա բե րյալ լու սան կա րը 
բա վա րար չէ ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա
յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվճա րե
լու իրա վա խախտ ման փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: Միա ժա մա նակ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա 
կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու տևո ղու թյու նը չի 
կա րող հաշ վարկ վել նաև այն պի սի լու սան կար նե րով, որոնք կա տար վել են այն պի
սի ժա մա նա կային մի ջա կայ քում, որը չի բա ցա ռում տրանսպոր տային մի ջոցն ավ
տո կա յա նա տե ղից հե ռա նա լու և կրկին վե րա դառ նա լու հան գա ման քը:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման դեպ քի առ կա յու թյու նը կա րող է 
հիմ նա վոր վել նաև տե սա նյու թով: Տե սա նյու թը տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով 
ստաց ված և նյու թա կան կրի չի վրա պահ պան ված՝ օբյեկ տիվ իրա կա նու թյան տե
սո ղա կան ըն կալ ման դի նա միկ՝ շար ժուն պատ կե րի վե րար տադ րումն է, որը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ար ձա նագ րե լու օբյեկ տիվ իրա կա նու թյան (դ րա տե սան
կա րա հան վող հատ վա ծի) փո փո խու թյու նը՝ ժա մա նա կի (տե սան կա րա հան ման 
տևո ղու թյան) ըն թաց քում: Այ սինքն, ի տար բե րու թյուն լու սան կա րի` տե սա նյու թը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաշ վար կե լու դրա նում վե րար տադրված գոր ծըն թա
ցի տևո ղու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն պայ ման նե
րում, երբ հա մայն քի ավա գա նու որոշ մամբ նա խա տես ված է հա մայն քային վճա
րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում որո շա կի ժա մա նա կա հատ ված ան վճար կա յա նե լու 
հնա րա վո րու թյուն, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման դեպ քի առ կա յու
թյան հա մար ան հրա ժեշտ՝ ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 
սահ ման ված ան վճար ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի ժա մա նա կով հա մայն քային 
վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու փաս տը կա րող է հաս տատ վել տե սա
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նյու թով կամ այն պի սի լու սան կար նե րով, որոնց քա նա կու թյու նը և դրանց լու սան
կա րա հան ման հա ճա խա կա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտան հաշ վար կե լու 
անընդ մեջ կա յան ման տևո ղու թյու նը: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ տե սա նյութն ու լու սան կար նե րը միակ ապա ցույց նե րը չեն, որոնք կա
րող են հաս տա տել տրանսպոր տային մի ջո ցի կա յան ման տևո ղու թյու նը: Վճռա
բեկ դա տա րա նը չի բա ցա ռել վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղերն այն պի սի տեխ նի
կա կան մի ջոց նե րով հա մալ րե լու կամ ավ տո կա յա նա տե ղերն այն պես կազ մա
կեր պե լու հնա րա վո րու թյու նը, որը թույլ կտա այլ կերպ հաշ վա ռել յու րա քան չյուր 
տրանսպոր տային մի ջո ցի կա յան ման տևո ղու թյու նը:

26.12.2016 թ.

29. Հու սիկ Մար գա րյանն ընդդեմ ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան, վարչ. 
գործ թիվ ՎԴ/10555/05/13

Խն դիր. Արդյո՞ք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
մաք սային կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, եթե լրա ցել է են թադ րյալ իրա վա
խախ տու մը կա տա րե լու հնա րա վոր վեր ջին օր վա նից եռա մյա ժամ կե տը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս
տել է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 37– րդ 
հոդ վա ծում օրենսդի րը նա խա տե սել է ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լու հա տուկ ժամ կետ ներ, որոնց ան ցնե լու դեպ քում կա տար ված 
արար քը կորց նում է իր հան րային վնա սա կա րու թյու նը, և ան ձն ազատ վում է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, քա նի որ այդ ժամ կե տի լրա նա լուց հե
տո վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը դառ նում է ան
նպա տա կա հար մար: Փաս տո րեն, վա ղե մու թյան ժամ կետն ան ցնե լը վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք է. վա ղե մու թյան ժամ կետն 
ան ցած լի նե լու դեպ քում ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ազա
տելն իրա վա սու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյունն է, այլ ոչ թե հայե ցո
ղա կան լիա զո րու թյու նը: Ը ստ այդմ, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 247– րդ հոդ վա ծը վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը դի
տում է որ պես վար չա կան գոր ծով վա րույ թը բա ցա ռող հան գա մանք՝ սահ մա նե
լով, որ վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գործ չի կա րող հա րուց վել, 
իսկ հա րուց ված վար չա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, եթե ան ցել 
են վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը:

ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 205– րդ հոդ վա ծի և Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի հա մադրված վեր լու ծու
թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի (մաք սային կա
նոն նե րի խախ տում նե րի) հա մար ան ձը կա րող է են թարկ վել վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան օրեն քով նա խա տես ված հա տուկ ժամ կետ նե րի ըն թաց
քում, որոնց հաշ վարկն սկս վում է մի դեպ քում իրա վա խախ տու մը հայտ նա բեր
վե լու, իսկ մյուս դեպ քում՝ այն կա տար վե լու օր վա նից: Այս պես` ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի (մաք սային կա
նոն նե րի խախ տում նե րի) հա մար ան ձը կա րող է են թարկ վել վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան, եթե չեն լրա ցել իրա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու օր
վա նից եր կամ սյա ժամ կե տը և իրա վա խախ տու մը կա տար վե լու օր վա նից եռա
մյա ժամ կե տը: Փաս տո րեն, մաք սային կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կե տը եր
կու ամիս է, որը հաշ վարկ վում է իրա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու օր վա նից: 

¾ç 
292–297



Իրավական դիրքորոշումներ ci

Միև նույն ժա մա նակ օրենսդի րը նա խա տե սել է մաք սային կա նոն նե րը խախ տե
լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մեկ այլ 
վա ղե մու թյան ժամ կետ, որը տևում է 3 տա րի և հաշ վարկ վում է ոչ թե իրա վա
խախտ ման հայտ նա բեր ման, այլ կա տար ման օր վա նից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա
րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ՀՀ մաք սային օրենսգրքով նա խա տես
ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի (մաք սային կա նոն նե րի խախ տում նե րի) 
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կե տի հետ 
կապ ված օրենսդրա կան կա րգա վո րում նե րը հան գում են հետևյալ եր կու կա
նոն նե րին.

1) ան ձը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ՀՀ մաք  սային օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում կա
տա րե լու հա մար, եթե լրա ցել է իրա վա խախտ ման հայտ նա բեր ման պա հից եր
կամ սյա ժամ կե տը, 

2) ան ձը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ՀՀ մաք սային օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում կա
տա րե լու հա մար, եթե լրա ցել է իրա վա խախտ ման կա տար ման պա հից եռա մյա 
ժամ կե տը,

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա
ծով ամ րագրված իրա վադ րույ թի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի
րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել մաք սային այն կա նոն
նե րի խախտ ման հա մար, որոնք կապ ված են մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո 
գտնվող ապ րանքնե րի նկատ մամբ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 139.1– րդ հոդ վա ծի ուժով 
գոր ծող սահ մա նա փա կում նե րի հետ և չեն առնչ վում պե տու թյան ֆի նան սա կան 
շա հե րին, մաք սային 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 ապա հով մա նը: Նշված 
վար չա կան իրա վա խախ տումն ուղղ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանքնե րի մաք սային հսկո ղու թյան 
սահ ման ված կար գի դեմ և դրսևոր վում է մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո 
գտնվող ապ րանքներն առանց մաք սային մարմ նի թույլտվու թյան հանձնե լու, 
օտա րե լու, ոչնչաց նե լու կամ կորց նե լու եղա նա կով: Նշված արարք նե րի կա
տար ման հա մար օրենսդի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի
ջոց է սահ մա նել տու գան քը` առանց մաք սային մարմ նի թույլտվու թյան հանձն
ված, օտար ված, ոչնչաց ված կամ կորց ված ապ րան քի մաք սային ար ժե քի հի
սուն տո կո սի չա փով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
ՀՀ մաք  սային օրենսգրքի 139– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույ թից 
բխում է, որ « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում` վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային 
ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանքնե րը և տրանսպոր տային մի ջոց նե րը Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ման պա հից մինչև այլ մաք սային ռե ժի մով 
բաց թող ման պա հը գտնվում են մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո: Հետևա բար 
ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյուն կա րող է առա ջա նալ նաև « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում` 
վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանքնե րը և 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ման 
պա հից մինչև այլ մաք սային ռե ժի մով բաց թո ղումն առանց մաք սային մարմ նի 
թույլտվու թյան հանձնե լու, օտա րե լու, ոչնչաց նե լու կամ կորց նե լու դեպ քում:
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30. Սա սու նիկ Մշե ցյանն ընդդեմ Երևա նի քա ղա քա պետի և մյուս ների, 
վարչ. գործ թիվ ՎԴ/9692/05/13

Խն դիր. Առանց շի նա րա րա կան թույլտվու թյան շի նա րա րա կան աշ խա
տանքներ կա տա րե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են
թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը են թա կա է արդյո՞ք ան վա վեր ճա նաչ
ման այն հիմ քով, որ տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա
մար շի նա րա րու թյան թույլտվու թյուն չի պա հանջվում, այն պայ ման նե րում, երբ 
կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներն ը նդ գրկ ված չեն ՀՀ կա ռա վա րու
թյան որոշ մամբ սահ ման ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հանջվող 
աշխա տանքնե րի ցան կում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ օրենսդի րը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա
խա տե սել շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լու հա մար: Ը նդ որում, 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սում ամ րագրված են շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լու 
զան ցա կազ մի հետևյալ դրսևո րում նե րը. 

1) սե փա կա նու թյան կամ հո ղօգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձանց 
կող մից այդ հո ղա մա սի վրա շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լը կամ 
բազ մաբ նա կա րան շեն քե րում կամ շեն քե րին կից ինքնա կամ կա ռույց ներ կա տա
րե լը (բա ցա ռու թյամբ գյու ղա կան հա մայնքնե րում տնա մերձ հո ղա մա սի վրա 
ինքնա կամ կա ռուց ված ան հա տա կան բնա կե լի տան),

2)  գյու ղա կան հա մայնքնե րում տնա մերձ հո ղա մա սի վրա բնա կե լի տուն 
ինքնա կամ կա ռու ցե լը,

3)  հո ղօգ տա գործ ման իրա վունք չու նե ցող ան ձանց կող մից պե տու թյա նը և 
հա մայնքնե րին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սե րի վրա 
շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լը:

Թեև վկա յա կոչ ված իրա վա խախ տում նե րից յու րա քան չյուրն ունի միայն 
իրեն բնո րոշ առանձնա հատ կու թյուն նե րը (ա րար քի կա տար ման վայ րը, կա ռուց
վող շի նու թյան տե սա կը, արար քը կա տա րող սուբյեկ տը, կի րառ վող սանկ ցիան), 
սա կայն դրանց հա մար ը նդ հա նուրն այն է, որ բո լոր դեպ քե րում այդ զան ցա կազ
մե րը կա րող են առ կա լի նել միայն ինքնա կամ կա ռույ ցի (շեն քի, շի նու թյան) կա
ռուց ման պա րա գա յում: Ը ստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում 
նկա րագրված բո լոր արարք ներն ը նդ գրկ վում են շեն քեր ու շի նու թյուն ներ ինքնա
կամ կա ռու ցե լու զան ցան քի միաս նա կան հաս կա ցու թյան մեջ, որի ոտնձգու թյան 
օբյեկ տը քա ղա քա շի նու թյան բնա գա վա ռում օրենսդրու թյամբ սահ ման ված իրա
վա կար գի պաշտպա նու թյանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ամ բող ջու թյունն է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում նա խա տես ված վար չա կան 
իրա վա խախտ ման առար կան ինքնա կամ կա ռույցն է (շեն քը, շի նու թյու նը), 
հետևա բար նշված իրա վադ րույ թի ուժով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լու հար ցը լու ծե լու հա մար նախևա ռաջ ան հրա ժեշտ է պար զել, թե 
արդյոք ան ձի կող մից կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներն ուղղ ված են 
եղել ինքնա կամ կա ռույ ցի (շեն քի, շի նու թյան) իրա կա նաց մա նը, թե ոչ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ինքնա կամ կա ռույ ցի օրենսդրա կան 
բնո րո շու մը տրված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 188– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տում, որի հա մա ձայն՝ կա ռույ ցը հա մար վում է ինքնա կամ, եթե այն կա ռուց վել է 
օրեն քով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով այդ նպա տա կի հա մար չհատ կաց ված 

¾ç 
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հո ղա մա սում, կա ռուց վել կամ վե րա կա ռուց վել է առանց թույլտ վու թյան, կա ռուց
վել կամ վե րա կա ռուց վել է թույլտ վու թյամբ սահ ման ված պայ ման նե րի կամ քա
ղա քա շի նա կան կա նոն նե րի է ա կան խախ տում նե րով: 

Այս պի սով, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա
մար, ի թիվս նշված իրա վադ րույ թում նկա րագրված իրա վա խախտ ման այլ հատ
կա նիշ նե րի, ան հրա ժեշտ է հետևյալ պայ ման նե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը.

1. ան ձը կա տա րել է շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա
ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ օրեն քով կամ այլ իրա վա
կան ակ տե րով այդ նպա տա կի հա մար չհատ կաց ված հո ղա մա սում, կամ 

2. ան ձը կա տա րել է շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա
ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ 
առանց թույլտ վու թյան, կամ 

3. ան ձը կա տա րել է շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա
ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ 
թույլտ վու թյամբ սահ ման ված պայ ման նե րի կամ քա ղա քա շի նա կան կա նոն նե րի 
է ա կան խախ տում նե րով:

Սույն որոշ ման շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րել անդրա դառ նալ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված զան ցան քի հա մար վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց ման առանձնա հատ կու թյուն նե րին այն 
պայ ման նե րում, երբ ան ձը կա տա րել է շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց
նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա
տանքներ առանց թույլտ վու թյան: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն ներն 
օրենսդի րը կար գա վո րել է « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով, որի 6– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կա ռու ցա պա տող նե րը՝ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր 
հան դի սա ցող կամ այն փո փո խե լու իրա վուն քով օժտված օգ տա գոր ծող նե րը, 
պար տա վոր են իրա կա նաց նել քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն շի նա րա րու
թյան թույլտ վու թյան հի ման վրա և բա ցա ռա պես հաս տատ ված քա ղա քա շի նա
կան փաս տաթղթե րին հա մա պա տաս խան, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ նույն 
օրեն քի հա մա ձայն՝ իրա կա նաց վող քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյու նը շի նա
րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հան ջում: Ը նդ որում, շի նա րա րու թյան թույլտ
վու թյան հաս կա ցու թյունն օրենսդի րը սահ մա նել է « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծով, որի հա մա ձայն՝ շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը 
նոր կա ռու ցա պատ վող կամ վե րա կա ռուց վող տա րած քում կամ գո յու թյուն ունե
ցող շեն քե րում և շի նու թյուն նե րում որո շա կի շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն 
իրա կա նաց նե լու՝ կա ռու ցա պա տո ղի իրա վուն քը հաս տա տող փաս տա թուղթ է: 
Միև նույն ժա մա նակ քննարկ վող օրեն քը նա խա տե սում է, որ ոչ բո լոր դեպ քե
րում է շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար պա հանջվում շի նա
րա րու թյան թույլտ վու թյան առ կա յու թյուն: Այ սինքն՝ օրենսդրի տե սան կյու նից 
որոշ դեպ քե րում ան ձը կա րող է իրա կա նաց նել շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն 
առանց տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը կա տա րե լու իրա վուն քը հաս
տա տող փաս տաթղթի առ կա յու թյան:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ քա
ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան ոլոր տում օրենսդրի կող մից սահ ման ված ը նդ
հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ որո շա կի շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա
նաց նե լու հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան առ կա յու թյու նը պար տա դիր է: 
Նշված ը նդ հա նուր կա նո նից օրենսդի րը կա տա րել է մեկ բա ցա ռու թյուն, որը նա
խա տես ված է « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծում և հան
գում է հետևյա լին. շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջվում այն շի նա րա
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րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար, որոնք բա վա րա րում են ստորև 
ներ կա յաց ված բո լոր պա հանջնե րին.

1. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի ըն
թա ցիկ նո րոգ ման, ներ քին հար դար ման տա րածք նե րի բա րե կարգման և այլ 
ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե ցող աշ խա տանքներ են,

2. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը նե րառ ված են ՀՀ կա ռա վա րու
թյան սահ մա նած ցան կում,

3. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն խո չըն դո տում ան շարժ գույ
քի նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը, 

4. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն հա կա սում սահ ման ված 
սեր վի տուտ նե րին:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի հի ման վրա 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 19.03.2015 թվա կա նին ըն դու նել է « Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում կա ռու ցա պատ ման նպա տա կով թույլտ վու թյուն նե րի և այլ փաս
տաթղթե րի տրա մադրման կար գը հաս տա տե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կա ռա վա րու թյան մի շարք որո շում ներ ուժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին» 
թիվ 596– Ն որո շու մը: Նշված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ ված « Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա ռու ցա պատ ման նպա տա կով թույլտ վու
թյուն նե րի և այլ փաս տաթղթե րի տրա մադրման» կար գի 26– րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շի նա րա րու թյան օբյեկտնե րը, ել նե լով 
դրանց ծա վա լից, նշա նա կու թյու նից, կարևո րու թյու նից ու բար դու թյու նից, ինչ պես 
նաև մարդ կանց և շրջա կա մի ջա վայ րի ան վտան գու թյու նից, ը ստ ռիս կայ նու թյան 
աս տի ճա նի դա սա կարգվում են հինգ կա տե գո րիա նե րի, որոն ցից 1– ի նը ցածր 
ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի օբյեկտներն են. դրանց թվին են դաս վում շեն քե րի և 
շի նու թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ներ քին հար դար ման, տա րածք նե րի բա րե
կարգման և այլ փոք րա ծա վալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը, որոնք կա րող 
են իրա կա նաց վել կա ռու ցա պա տո ղի կող մից` առանց նա խագծ ման և շի նա րա
րու թյան թույլտ վու թյուն նե րի: Ը նդ որում, ցածր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի (1– ին 
կա տե գո րիայի) դա սա կար գում ունե ցող օբյեկտնե րի (շի նա րա րա կան աշ խա
տանքնե րի) սպա ռիչ թվար կու մը կա տար ված է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 19.03.2015 
թվա կա նի թիվ 596– Ն որոշ ման թիվ 4 հա վել վա ծի թիվ 1 ցան կում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան վե րոգ րյալ որո
շումն ուժի մեջ է մտել 27.06.2015 թվա կա նին, իսկ մինչ այդ գոր ծում էր նույն հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող մեկ այլ են թաօ րենսդրա կան 
ակտ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան և քանդ ման թույլտ վու թյան կար գը հաս
տա տե լու մա սին» թիվ 91 որո շու մը (ու ժը կորց րել է 27.06.2015 թվա կա նին), որի 
1– ին կե տի «բ» են թա կե տով հաս տատ ված էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում շեն քե րի և շի նու թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ներ քին հար դար ման, տա
րածք նե րի բա րե կարգման և այլ ցածր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի (1– ին կա տե
գո րիայի) դա սա կար գում ունե ցող օբյեկտնե րի (շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե
րի) ցան կը, որոնց կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չէր պա
հանջվում՝ հա մա ձայն նույն որոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծի: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ շեն քե րի, շի նու թյուն
նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված կոնկ
րետ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյուն չպա հանջվե լը բա ցա ռում է առանց շի նա րա րա կան թույլտ վու
թյան այդ պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե լու հա մար Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջա ցու մը: 
Հետևա բար առանց շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի 
կամ այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա
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րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում նկա րագրված զան
ցա կազ մի շրջա նակ նե րում առա ջա ցող վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հար ցը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել տվյալ շի նա րա րա կան աշ
խա տանքնե րի կա տար ման հա մար թույլտ վու թյուն պա հանջվե լու կամ չպա
հանջվե լու հան գա ման քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կոնկ րետ շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան 
(շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի) հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա
հանջվե լու կամ չպա հանջվե լու հար ցը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է որ պես 
ելա կետ ըն դու նել « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծում 
ամ րագրված պա հանջնե րը, մաս նա վո րա պես այն հան գա ման քը, թե արդյոք 
տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը նե րառ ված են շի նա րա րու թյան թույլտ
վու թյուն չպա հանջվող աշ խա տանքնե րի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս
խան որոշ մամբ սահ ման ված ցան կում որ պես ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե ցող աշ
խա տանքներ: Բա ցի այդ, նշված հար ցը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բա ցա
հայ տել նաև այն, թե արդյոք տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն խո չըն
դո տում ան շարժ գույ քի նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը և չեն հա կա սում սահ ման
ված սեր վի տուտ նե րին:

ՎԱՐ ՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐ ՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ

22.07.2016 թ.

31. Սար գիս Խա րի կյանն ընդդեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րանի և մյուս 
ների, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/12466/05/13

Խն դիր. Սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ամ փո փել և վե րա հաս տա
տել է ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան 
ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման՝ «Ի րա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված իրա վա կան կա ռու ցա կար գի վե րա բե րյալ 
նախ կին որո շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 
–  Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ որոշ ման 
կա յաց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը պար
տա վոր է պար զել, inter alia, այն հան գա ման քը, թե արդյոք ֆի զի կա կան ան ձի կող
մից ներ կա յաց ված դի մու մում նշված իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե 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 մից, թե` ոչ: Այն դեպ քում, երբ իրա վունք 
հաս տա տող փաս տաթղթե 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 մից, վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է այդ ֆի զի կա
կան ան ձանց ևս մաս նա կից դարձնել իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը 
չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա
կանգնե լու վար չա կան վա րույ թին` նրանց որ պես եր րորդ ան ձ ներգրա վե լու մի ջո
ցով, ին չը թույլ կտա ապա հո վել վեր ջին նե րիս իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի 
պաշտպա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի իրա վուն քը (տե՛ս Ռո բերտ Հով հան նի
սյանն ը նդ դեմ Երևա 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 որո շու մը): 

¾ç 
310–325



cvi Իրավական դիրքորոշումներ

–  Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ որոշ ման 
կա յաց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը 
պար տա վոր է պար զել, inter alia, այն հան գա ման քը, թե իրա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը վե րա կանգնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձը 
հան դի սա նում է արդյոք այդ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա
տե րե րի իրա վա հա ջորդ, թե ոչ (տե՛ս Զո յա Սի մե ո նի դուն ը նդ դեմ Երևան հա մայն
քի թիվ ՎԴ/10507/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 
թվա կա նի որո շու մը): 

–  Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ որոշ ման 
կա յաց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը 
պար տա վոր է պար զել, inter alia, այն հան գա ման քը, թե իրա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տու նը հան դի սա նում է 
արդյոք օրի նա կան կա ռույց, թե ոչ, քա նի որ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի ուժով ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քը կա
րող է վե րա կանգն վել միայն այն բնա կե լի տնե րի նկատ մամբ, որոնք ինքնա կամ 
կա ռույց ներ չեն (տե՛ս Սի րա նուշ Վար դա նյանն ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի թիվ ՎԴ/0634/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 
թվա կա նի որո շու մը):

22.04.2016 թ.

32. « Նա տա լի Ֆարմ» ՍՊԸ–ն ընդդեմ ՀՀ  տնտե սա կան մրցակ ցու թյան 
պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղովի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/6329/05/12

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է հա կամրցա կային հա մա
ձայ նու թյուն նե րի կնքման և գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման դեպ քում տնտես վա
րող սուբյեկտնե րին «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու իրա վա կան և 
փաս տա կան հիմ քե րին, ինչ պես նաև տնտես վա րող սուբյեկտնե րին պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու բնա գա վա ռում «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ
պա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու
թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն
նե րի կի րառ ման ը նդ հա նուր սահ ման նե րին և հա տուկ չա փա նիշ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյան և ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու
թյան երաշ խա վո րու մը` որ պես սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք, ելա կե տային 
նշա նա կու թյուն ունի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տնտե սա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի կա նո նա կարգման հա մար: Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ազա տու
թյու նը շու կա յա կան տնտե սու թյան հիմ նա րար սկզբունքն է և շու կա յա կան տնտե
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման օբյեկ տիվ նա խադ
րյա լը: Միա ժա մա նակ ազատ տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան իրա վուն քը բա ցար
ձակ չէ. այն են թա կա է սահ մա նա փակ ման` ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան 
ապա հով ման նպա տա կից ել նե լով: Հետևա բար նշված եր կու իրա վա կան 
սկզբունքնե րի` տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյան և ազատ տնտե սա
կան մրցակ ցու թյան ներ դաշ նակ ու հետևո ղա կան իրաց ման պայ ման նե րում է 
միայն հնա րա վոր հաս նել շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա խարսխ ված 
ար դյու նա վետ տնտե սա կան հա մա կար գի ձևա վոր մանն ու կա յուն զար գաց մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման
նե րում մրցակ ցային մի ջա վայ րի կա ռու ցումն այն հիմ նա կան ուղի նե րից մեկն է, 

¾ç 
326–343
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որով պե տու թյու նը կա րո ղա նում է բարձրաց նել հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյու
նը. տվյալ ոլոր տում պե տու թյու նը պետք է հե տա մուտ լի նի ինչ պես ազատ տնտե
սա կան մրցակ ցու թյան գո յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, 
այն պես էլ տնտե սու թյա նը վնաս հասց նող գոր ծո ղու թյուն նե րի կան խար գել մա նը:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին և 
2– րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված իրա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից 
հետևում է, որ նշված օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րը նպա տա կաուղղ ված են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան վրա 
հիմն ված շու կա յա կան տնտե սու թյան բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա
հով մա նը և տա րած վում են տնտես վա րող սուբյեկտնե րի այն գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ վար քագ ծի վրա, որոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել ապ
րանքնե րի իրաց ման կամ ձեռք բեր ման առա վել նպաս տա վոր պայ ման նե րի 
ապա հով մանն ուղղ ված տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փակ մա նը, 
կանխ մա նը, ար գել մա նը կամ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան գոր ծո ղու թյա նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
բնա գա վա ռում մրցակ ցու թյունն ամե նաընդ հա նուր ձևով կա րե լի է բնո րո շել որ
պես տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միջև մրցու թյուն` ապ րանքնե րի (ծա ռա յու
թյուն նե րի) ար տադ րու թյան և իրաց ման լա վա գույն պայ ման նե րով հնա րա վո
րինս առա վե լա գույն շա հույթ ստա նա լու նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Տն տե սա
կան մրցակ ցու թյան օրենսդրա կան բնո րո շու մը տրված է «Տն տե սա կան մրցակ
ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ հոդ վա ծում, ը ստ որի` 
մրցակ ցու թյունն ապ րանքնե րի իրաց ման կամ ձեռք բեր ման առա վել նպաս տա
վոր պայ ման նե րի ապա հով մանն ուղղ ված տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյունն է, որի 
ար դյուն քում օբյեկ տի վո րեն սահ մա նա փակ վում են տվյալ ապ րան քային շու կա
յում ապ րանքնե րի շրջա նա ռու թյան ը նդ հա նուր պայ ման նե րի վրա մրցա կից նե
րից յու րա քան չյու րի միա կող մա նի ազ դե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե
սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 
5– րդ մա սով և 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով օրենսդի րը, առաջ նորդ վե լով ազատ 
տնտե սա կան մրցակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ապա հով ման 
նկա տա ռում նե րով, սահ մա նել է, որ հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լը 
(կա յաց նե լը), ինչ պես նաև տնտես վա րող սուբյեկտնե րի կող մից մե նաշ նորհ կամ 
գե րիշ խող դիր քը չա րա շա հելն ար գել վում են: Ավե լին` օրենսդի րը «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սում ամ րագ րել է, որ տնտես վա րող սուբյեկտներն օրեն քով սահ ման ված կար գով 
պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում նշված օրեն քի պա հանջնե րը խախ տե լու հա
մար և նույն օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում նա խա տե սել է նույն օրեն քի 
խախտ ման հա մար կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը` նա խազ գու
շա ցում կամ տու գանք: Բա ցի այդ, «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 2– րդ և 3– րդ մա սե րում օրենսդի րը 
հստակ սահ մա նել է հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու, ինչ պես նաև 
գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման հա մար ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան 
պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վի` որ պես տնտե սա կան մրցակ ցու
թյան պաշտպա նու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյունն իրա
կա նաց նող պե տա կան մարմ նի կող մից նշա նակ վող տու գան քի չա փը, որը կազ
մում է 5.000.000 ՀՀ դրա մից մինչև 200.000.000 ՀՀ դրամ:

Փաս տո րեն, շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում մրցակ ցու թյան 
ազա տու թյան երաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով` օրենսդիրն ար գե
լել է հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն նե րի, այ սինքն` այն պի սի հա մա ձայ նու
թյուն նե րի կնքու մը (կա յա ցու մը), որոնք ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի հան գեց նում 
են կամ կա րող են հան գեց նել որևէ ապ րան քային շու կա յում մրցակ ցու թյան սահ
մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը կամ ար գել մա նը: Օրենսդի րը սահ մա նել է նաև հա
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կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն նե րի կնքման (կա յաց ման) եղա նակ նե րը. 
դրանք են`

1. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միջև կնքված գոր ծարք նե րը,
2. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի հա մա ձայ նու թյուն նե րը,
3. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի ուղ ղա կի ո րեն հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու

թյուն նե րը կամ վար քա գի ծը,
4. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի անուղ ղա կի ո րեն հա մա ձայ նեց ված գոր ծո

ղու թյուն նե րը կամ վար քա գի ծը,
5. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միա վո րում նե րի կող մից ըն դուն ված որո

շում նե րը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 

պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը սահ մա նել է 
հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն նե րի առար կան` նա խա տե սե լով այն գոր
ծո ղու թյուն նե րի սպա ռիչ ցան կը, որոնց վե րա բե րյալ կա րող են կնքվել (կա յաց վել) 
օրեն քով ար գել ված հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն նե րը: Հետևա բար հա
կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու (կա յաց նե լու) հա մար որևէ տնտես վա
րող սուբյեկ տի պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու յու րա քան չյուր դեպ քում 
ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վը 
պար տա վոր է պար զել, թե օրեն քով նա խա տես ված կոնկ րետ ինչ եղա նա կով և 
կոնկ րետ ինչ գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ է կնքվել տվյալ հա կամրցակ ցային հա
մա ձայ նու թյու նը և ցույց տալ այն փաս տա կան տվյալ նե րը կամ թույ լատ րե լի այն 
ապա ցույց նե րը, որոնք հիմք են տնտես վա րող սուբյեկ տի կա տա րած կոնկ րետ 
գոր ծո ղու թյու նը կամ վար քա գի ծը որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան 
կնքում (կա յա ցում) որա կե լու հա մար: Այս պես, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հիմ քով հա կամրցակ ցային 
հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է ապա ցուց ված հա մար վել միայն այն դեպ քում, եթե 
այդ մա սին են վկա յում տնտես վա րող սուբյեկտնե րի` նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սում 
նշված գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ վար քա գի ծը, և եթե առ կա է այդ մա սին վկայող 
որևէ փաս տա կան տվյալ, այդ թվում` գրա վոր ապա ցույց, տե սագ րու թյուն, ձայ
նագ րու թյուն կամ օրեն քով չար գել ված ցան կա ցած այլ ապա ցույց:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ
պա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը նա խա
տե սել է այն գոր ծո ղու թյուն նե րի սպա ռիչ ցան կը, որոնց կա տա րու մը կա րող է 
որակ վել որ պես օրեն քով ար գել ված գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում: Հետևա բար 
գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման հա մար որևէ տնտես վա րող սուբյեկ տի պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լու յու րա քան չյուր դեպ քում ՀՀ տնտե սա կան մրցակ
ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վը պար տա վոր է պար զել, 
թե օրեն քով նա խա տես ված` գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման կոնկ րետ ինչ գոր ծո
ղու թյուն է կա տա րել տվյալ տնտես վա րող սուբյեկ տը, և ցույց տալ այն փաս տա
կան հիմ նա վո րում նե րը, որոնք հիմք են այդ տնտես վա րող սուբյեկ տի կա տա րած 
կոնկ րետ գոր ծո ղու թյու նը կամ վար քա գի ծը որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շա
հում որա կե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին որո շում նե րում անդրա դառ նա լով պե տա
կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րին վե րա պահ ված հայե ցո ղա
կան լիա զո րու թյուն նե րի իրաց ման խնդ րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ պե տաիշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված ցան կա ցած 
մարմ նին, վեր ջի նիս գոր ծառ նա կան կար գա վի ճա կին հա մա պա տաս խան, օրեն
քով կա րող են վե րա պահ վել ինչ պես պար տա դիր, այն պես էլ հայե ցո ղա կան լիա
զո րու թյուն ներ` պայ մա նա վոր ված 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ



Իրավական դիրքորոշումներ cix

մա նադ րու թյան 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում ամ րագրված հիմ նադ րույ թի իրաց
ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, ը ստ որի` պե տա կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար
ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք իրա վա սու են կա տա րե լու միայն 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ 
կամ օրենքնե րով: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է 
« հայե ցո ղու թյուն» կա տե գո րիայի իրա վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ը ստ Վճռա բեկ դա տա րա նի` « հայե ցո ղու թյու նը» թույ լատ
րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ը նտրու թյան կամ դրսևոր ման հնա րա վո րու թյունն է: 
Որ պես ուղե նիշ հիմք ըն դու նե լով իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քը, մար դու 
և քա ղա քա ցու` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագրված իրա վունքնե րի և ազա տու
թյուն նե րի պաշտպա նու թյան գա ղա փա րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
« հայե ցո ղու թյուն» եզ րույ թի ներ քո պետք է նկա տի ունե նալ նպա տա կա հար մա
րու թյան և օրի նա կա նու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Այ սինքն` պե տաիշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված որևէ պե տա կան մար մին հայե ցո ղա
կան լիա զո րու թյուն իրա կա նաց նե լիս պար տա վոր է թույ լատ րե լի իրա վա չափ 
վար քագ ծի ը նտրու թյունն իրա կա նաց նել` առաջ 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 րագրված իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, նրանց 
իրա վա հա վա սա րու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզբունքնե րով` ապա հո
վե լով գոր ծի ը ստ է ու թյան ճիշտ քննու թյու նը և լու ծու մը (տե՛ս օրի նակ, ՀՀ ֆի
նանսնե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ ան
հատ ձեռ նար կա տեր Գուր գեն Այ վա զյա նի և այ լոց թիվ ԵՇԴ/3780/02/14 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա
րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ րագրված վար չա կան 
մարմ նի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյան հաս կա ցու թյու նից հետևում է, որ.

1)  հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը պետք է վար չա կան մարմ նին վե րա
պահ ված լի նի օրեն քով,

2)  հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը հան գում է մի քա նի լու ծում նե րից մեկն 
ը նտրե լու և այն իրաց նե լու` վար չա կան մարմ նի հնա րա վո րու թյա նը,

3)  վար չա կան մարմ նի կող մից ը նտրվող և իրաց վող բո լոր լու ծում նե րը 
պետք է լի նեն իրա վա չափ. վար չա կան մար մի նը չի կա րող ը նտրել որևէ լու ծում, 
որը դուրս է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի` օրեն քով սահ ման ված շրջա նակ
նե րից և ուղղ ված չէ օրեն քով հե տապնդ վող նպա տակ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ իրա վա կան պե տու թյու նում պե տաիշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված բո լոր սուբյեկտնե րին վե րա պահ ված 
հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րը կա րող են գոր ծադրվել միայն իրա վուն քի 
սահ ման նե րում: Հետևա բար հայե ցո ղա կան վար չա րա րու թյու նը ևս կաշ կանդ
ված, սահ մա նա փակ ված է իրա վուն քով: Այդ իսկ պատ ճա ռով « Վար չա րա րու
թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ մա սում օրենսդիրն ամ րագ րել է, որ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն իրա կա
նաց նե լիս վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է առաջ նորդ վել` 

–   մար դու և քա ղա քա ցու` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագրված իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, 

–  ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քով,
–   վար չա րա րու թյան իրա կա նաց ման հա մա չա փու թյան սկզբուն քով,
–   կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քով:
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն

քի 6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սը սահ մա նում է նաև, որ հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյուն իրա կա նաց նե լիս վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է հե տապնդել օրեն քով 
կան խո րոշ ված այլ նպա տակ ներ: Նշված իրա վադ րույ թից հետևում է, որ վար չա
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կան մար մին նե րը հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներ իրա կա նաց նե լիս կաշ կանդ
ված են նաև հայե ցո ղու թյան այն նպա տա կով, որն ուղ ղա կի ո րեն կամ անուղ ղա
կի ո րեն ամ րագրված է հայե ցո ղու թյուն վե րա պա հող օրեն քում: Այ սինքն` վար չա
կան մար մի նը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պար տա վոր է պար զել իրեն 
հայե ցո ղու թյուն վե րա պա հող օրեն քի նպա տա կը և իր հայե ցո ղու թյունն իրա կա
նաց նել օրեն քի սահ ման նե րում` այդ նպա տա կին հաս նե լուն ուղղ ված մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան մար մին նե րի կող մից 
օրեն քով ամ րագրված սահ ման նե րի խախտ մամբ կամ օրեն քով կան խո րոշ ված 
նպա տա կին ոչ հա մա հունչ կեր պով հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա
նա ցու մը հան գեց նում է հայե ցո ղա կան հետևյալ սխալ նե րի.

1) ս խալ են թադ րու թյուն հայե ցո ղու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին (հայե ցո
ղու թյան չօգ տա գոր ծում),

2) տ վյալ փաս տա կազ մի հա մար օրեն քով չնա խա տես ված իրա վա կան 
հետևան քի կի րա ռում կամ հայե ցո ղու թյան չա րա շա հում (վե րա զան ցում),

3)  հայե ցո ղու թյան կի րառ ման ժա մա նակ փաս տա կան հան գա մանքնե րի ոչ 
ամ բող ջա կան պար զում:

Հետևա բար վար չա կան մար մին նե րին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լիա
զո րու թյուն նե րի կի րառ ման իրա վա չա փու թյան նկատ մամբ դա տա կան վե
րահսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե լիս դա տա րա նը պետք է ստու գի հայե ցո ղու թյան 
կի րառ ման ժա մա նակ այն պի սի սխալ նե րի առա ջաց ման հար ցը, որոնք պայ մա
նա վոր ված են հայե ցո ղու թյան` օրեն քով ուր վագծ ված սահ ման նե րի կամ օրեն
քով նա խանշված նպա տա կի ան տես մամբ: Այլ կերպ ասած` հայե ցո ղա կան լիա
զո րու թյուն նե րի իրա վա չա փու թյան գնա հատ ման հա մար դա տա րա նը, մաս նա
վո րա պես, պետք է պար զի արդյոք վար չա կան հայե ցո ղու թյու նը հետևո ղա կա նո
րեն է կի րառ վել, թե` ոչ, և արդյոք վար չա կան մար մի նը թույլ է տվել վե րը նշված 
հայե ցո ղա կան սխալ նե րից որևէ մե կը, թե` ոչ:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ 
հոդ վա ծի և 36– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու
նից հետևում է, որ օրենսդի րը, սահ մա նե լով, որ տնտես վա րող սուբյեկտնե րը 
պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում նշված օրեն քը խախ տե լու հա մար, այդ խախ
տում նե րի դեպ քում կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի` նա խազ գու
շաց ման կամ տու գան քի, ը նտրու թյան հար ցում ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան 
պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վին վե րա պա հել է հայե ցո ղա կան 
լիա զո րու թյուն: Բա ցի այդ, ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան 
պե տա կան հանձնա ժո ղո վը հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նով է օժտված նաև «Տն
տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի խախ տում նե րի 
հա մար կի րառ վող տու գան քի չա փի ը նտրու թյան հար ցում, քա նի որ նույն օրեն քի 
36– րդ հոդ վա ծի 2– րդ և 3– րդ մա սե րի հա մա ձայն` հա կամրցակ ցային հա մա ձայ
նու թյուն կնքե լու (կա յաց նե լու, այդ հա մա ձայ նու թյա նը մաս նակ ցե լու) կամ գե րիշ
խող դիր քը չա րա շա հե լու հա մար նշա նակ վող տու գան քի չա փը կազ մում է 
5.000.000 ՀՀ դրա մից մինչև 200.000.000 ՀՀ դրամ: Այ սինքն` հա կամրցակ ցային 
հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու կամ գե րիշ խող դիր քը չա րա շա հե լու հա մար որևէ 
տնտես վա րող սուբյեկ տի պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և որ պես պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց տու գանքն ը նտրե լու յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ
քում ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո
ղովն ինքն է որո շում նշա նակ վող տու գան քի չա փը` հիմք ըն դու նե լով օրեն քով 
նա խա տես ված տու գան քի նվա զա գույն (5.000.000 ՀՀ դրամ) և առա վե լա գույն 
(200.000.000 ՀՀ դրամ) շե մը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ տնտե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վը «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի խախտ ման հա մար կի
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րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի ը նտրու թյան, ինչ պես նաև որ պես պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց ը նտրված տու գան քի չա փի որոշ ման հար ցում 
օժտված է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րով: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
տնտես վա րող սուբյեկտնե րին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու բնա գա վա
ռում «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով 
ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վին 
վե րա պահ ված վե րոգ րյալ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րը կա րող են գոր
ծադրվել միայն « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում ամ րագրված իրա վա կան 
սկզբունքնե րին և չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան: Բա ցի այդ, ՀՀ տնտե սա
կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վի հայե ցո ղա
կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը կաշ կանդ ված է նաև «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծով ուղ ղա կի
ո րեն կան խո րոշ ված հետևյալ նպա տակ նե րով.

–   պաշտպա նել և խրա խու սել ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյու նը, 
–  ա պա հո վել բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մի ջա վայր,
–  ն պաս տել ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց մա նը,
–  ն պաս տել սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտպա նու թյա նը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ բա ցի ՀՀ տնտե սա կան 

մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վին վե րա պահ ված 
հայե ցո ղու թյան վե րը նշված ը նդ հա նուր սահ ման նե րից, «Տն տե սա կան մրցակ
ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սը նա
խա տե սում է նաև հա տուկ պայ ման ներ ու պա հանջներ, որոն ցով պար տա վոր է 
առաջ նորդ վել ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան 
հանձնա ժո ղովն իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման ժա մա
նակ: Այս պես, քննարկ վող իրա վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ յու
րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում տնտես վա րող սուբյեկ տի նկատ մամբ պա տաս
խա նատ վու թյան մի ջոց կի րա ռե լիս ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա
նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վը պար տա վոր է հաշ վի առ նել նաև հետևյալ 
հան գա մանքնե րը.

–  ի րա վա խախտ ման բնույ թը, 
–  ի րա վա խախտ ման տևո ղու թյու նը, 
–   ի րա վա խախտ ման հնա րա վոր կամ փաս տա ցի ազ դե ցու թյու նը շու կա

յում մրցակ ցային իրա վի ճա կի վրա, 
–   ի րա վա խախտ ման հնա րա վոր կամ փաս տա ցի ազ դե ցու թյու նը սպա

ռող նե րի շա հե րի վրա,
–   տնտես վա րող սուբյեկ տի կող մից «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ

պա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի խախ տում նե րի կրկ նա կի ու թյու նը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի դի տա վո րու թյան աս տի ճա նը,
–   տնտես վա րող սուբյեկ տի կող մից իրա վա խախ տում կա տա րե լու շար ժա

ռիթ նե րը,
–   տնտես վա րող սուբյեկ տի կող մից իրա վա խախ տում կա տա րե լու հան

գա մանքնե րը,
–   տնտես վա րող սուբյեկ տի վրա նշա նակ վող տու գան քի հնա րա վոր ազ դե

ցու թյու նը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան ոլոր տը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան պատ մու թյու նը,
–    հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան հա մար տու գանք նշա նա կե լու 

դեպ քում` նաև հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան տե սա կը (հո րի զո
նա կան, ուղ ղա հա յաց, խա ռը): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
տնտես  վա րող սուբյեկտնե րին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու բնա գա վա
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ռում «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով նա
խա տես ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս ՀՀ տնտե սա
կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վը` որ պես վար
չա կան մար մին, պար տա վոր է առաջ նորդ վել ինչ պես « Վար չա րա րու թյան հի
մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա
սում սահ ման ված իրա վա կան սկզբունքնե րով ու չա փա նիշ նե րով և «Տն տե սա
կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծով նա
խանշված նպա տակ նե րով, այն պես էլ նույն օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում 
ամ րագրված` պա տաս խա նատ վու թյան կոնկ րետ մի ջո ցի կի րառ ման ժա մա նակ 
պարզ ման են թա կա հան գա մանքնե րով:

22.07.2016 թ.

33. Ավե տիք Նի կո ղո սյանն ընդդեմ ՀՀ  աղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում 
երկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային 
խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող 
բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա
կե լի տնե րի հատ կաց ման հար ցե րով հանձնա ժո ղովի և մյուս ների, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/7837/05/13

Խն դիր. Արդյո՞ք դա տա րա նը կա րող է անդրա դառ նալ վի ճարկ վող վար չա
կան ակ տի իրա վա չա փու թյան գնա հատ մանն առանց պար զե լու վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի բնույ թը, և արդյո՞ք վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան գնա
հատ ման հիմ քե րը նույնն են՝ ան կախ դրա բնույ թից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած որոշ մամբ բա ցա հայ տել է վար չա կան վա րույ թի վերսկս ման ինստի
տու տի բո վան դա կու թյու նը` « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա
րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` այդ ինստի տու տի 
իրա վա կար գա վոր ման հիմ նա կան տար րե րի մի ջո ցով: Վե րոն շյալ հոդ վա ծի 
իրա վա կար գա վոր ման հիմ նա կան տար րերն են.

–   վա րույ թը վերսկս վում է նշված հոդ վա ծով և/ կամ այլ օրենքնե րով նա խա
տես ված` վա րույ թը վերսկսե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում,

–   վա րույ թը վերսկսե լու ինստի տու տը կի րա ռե լի է վար չա կան ակ տի ըն դուն
մամբ ար դեն իսկ ավարտ ված վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ,

–   վա րույ թը վերսկսե լու ար դյուն քում վե րա նայ վում է` փո փոխ վում, ան վա վեր 
կամ ուժը կորց րած է ճա նաչ վում վար չա կան ակ տը,

–   վա րույ թը վերսկսե լու ինստի տու տը կի րա ռե լի է միայն բո ղո քարկ ման ոչ 
են թա կա վար չա կան ակ տե րի առնչու թյամբ, և այդ ինստի տու տի կի րառ
մամբ կա րող է վե րա նայ վել միայն բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան 
ակ տը:

Հիմք ըն դու նե լով վար չա կան վա րույ թը վերսկսե լու իրա վա կար գա վոր ման 
վե րո հի շյալ տար րե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի 
վերսկսումն օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վար չա կան 
ակ տի ըն դուն մամբ ար դեն իսկ ավարտ ված վար չա կան վա րույ թի վե րա բա
ցումն է, նո րո գումն է, որի ար դյուն քում փո փոխ վում, ան վա վեր կամ ուժը կորց
րած է ճա նաչ վում բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տը (տե՛ս « Ռու բեն 
Գևոր գյան» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա
մուտ նե րի կո մի տե ի Սևա նի տա րած քային հար կային տես չու թյան թիվ 
ՎԴ2/0302/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա
նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն
ված վար չա կան ակ տը « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 69– րդ հոդ վա ծի ուժով կա րող է բո ղո քարկ վել վար չա կան 
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կար գով: Այդ դեպ քում վար չա կան վա րույ թը, ի տար բե րու թյուն « Վար չա րա րու
թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված՝ վա րույ թի վերսկս մա նը, ոչ թե նո րոգ վում է, այլ վար չա կան մար
մի նը, իրաց նե լով իր վե րահսկո ղա կան լիա զո րու թյու նը, ստու գում է վար չա րա
րու թյան օրի նա կա նու թյու նը, որի ար դյուն քում « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 76– րդ և 77– րդ հոդ ված նե րի կի րառ
մամբ իրա վա սու է հաս տա տել, վե րաց նել կամ փո փո խել բո ղո քարկ ված վար չա
կան ակ տը կամ ռե ալ ակ տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի տար բե րու թյուն բո ղո քարկ ման 
վա րույ թի, որի մի ջո ցով ստուգ վում է վար չա րա րու թյան օրի նա կա նու թյու նը, 
վերսկս ման վա րույ թը նպա տակ է հե տապնդում ոչ թե վերս տու գել վար չա րա րու
թյան օրի նա կա նու թյու նը, այլ օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի դեպ քում վե րա
բա ցել վար չա կան վա րույ թը՝ գնա հատ ման առար կա դարձնե լով այն հան գա
մանքնե րը, որոնք առ կա չեն եղել վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում և չէ ին կա րող 
վար չա կան մարմ նի կող մից հաշ վի առնվել: Այն, որ վերսկս ման վա րույ թը չի հե
տապնդում վար չա րա րու թյան օրի նա կա նու թյու նը ստու գե լու նպա տակ, բխում է 
նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 51– րդ հոդ վա ծից, որի հա մա ձայն` վերսկս ման վա րույ թի դեպ քում վար չա կան 
մար մի նը որո շում է ըն դու նում այլևս բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ
տի վե րա բե րյալ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րոն շյալ թիվ ՎԴ2/0302/05/12 գոր ծով կա յաց ված 
որոշ մամբ բա ցա հայ տել է « բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տեր» հաս
կա ցու թյու նը, նշե լով, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծում « բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա ակ տեր» ձևա
կեր պու մը վե րա բե րում է այն վար չա կան ակ տե րին, որոնք օրեն քով սահ ման ված 
ժամ կե տում չեն բո ղո քարկ վել ինչ պես վար չա կան, այն պես էլ դա տա կան կար գով, 
ին չը նշա նա կում է, որ նշված դրույ թը  կի րա ռե լի չէ այն դեպ քե րի վրա, երբ տվյալ 
վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը վի ճարկ վել է դա տա կան կար գով, և առ
կա է դրա իրա վա չա փու թյու նը գնա հա տող վերջ նա կան դա տա կան ակտ:  

Այս պես, վերսկս ման վա րույ թի դեպ քում չի քննվում հիմ նա կան վար չա կան 
ակ տի իրա վա չա փու թյու նը, քա նի որ եթե ան ձը չի բո ղո քար կել վար չա կան ակ տը, 
այ սինքն՝ այն դար ձել է ան բո ղո քար կե լի, ուս տի նա այլևս չի կա րող դրա իրա վա
չա փու թյու նը վի ճար կել, այլ միայն կա րող է վար չա կան վա րույ թի վերսկս ման բա
ցա ռա պես օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում պա հան ջել 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վե րա նա յում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար
չա կան վա րույ թի վերսկս ման հիմ քե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դրանք այն
պի սի հան գա մանքներ են կամ ապա ցույց ներ, որոնք կա՛մ առա ջա ցել են վար չա
կան ակ տի ըն դու նու մից հե տո, կա՛մ առա ջա ցել են վար չա կան վա րույ թի ըն թաց
քում, սա կայն հայտ նի չեն եղել կամ չէ ին կա րող հայտ նի լի նել վա րույ թը վերսկսե
լու հար ցով դի մած ան ձանց: Ուս տի վար չա կան վա րույ թը վերսկսե լու կամ բո ղո
քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տը վե րա նայե լու պա հանջ ներ կա յաց վե լու 
դեպ քում վար չա կան մար մի նը ոչ թե քննում է վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու
թյան հար ցը, այլ պար զում է դի մող ան ձի կող մից վկա յա կոչ ված վար չա կան վա
րույ թը վերսկսե լու հիմ քե րի առ կա յու թյու նը և դրանց ազ դե ցու թյու նը կա յաց ված 
վար չա կան ակ տի վրա:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ վե րա նայ
ման ար դյուն քում կա յաց վե լիք որոշ ման բո վան դա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
ոչ թե վար չա կան մարմ նի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ, այլ բո ղո քարկ ման ոչ 
են թա կա վար չա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար հիմք հան դի սա ցած հան գա
ման քի՝ այդ ակ տի վրա ունե ցած ազ դե ցու թյամբ: 
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Այս պի սով, « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի բո վան դա կու թյու նից բխում է այն իրո ղու թյու նը, որ վար չա կան 
մար մին ներն իրա վա սու են ըն դու նե լու նույն օրեն քի 51– րդ, 53– րդ և 76– րդ հոդ
ված նե րով նա խա տես ված վար չա կան ակ տե րից որևէ մե կը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ ման հայ ցի առար կան 
ը նդ հա նուր առ մամբ թե՛ նախ կի նում և թե՛ ներ կա յումս մի ջամ տող վար չա կան 
ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լու պա հանջն է: Հայ ցի առար կայի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է, հայ ցի առար կայի նյու թա կան 
հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում հայ ցի նյու թա
կան օբյեկ 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 հիմ նա կան օբյեկ տը: Հետևա
բար վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց
նե լիս դա տա րա նը պետք է պար զի հայ ցի առար կայի նյու թա կան հիմ քը, այ սինքն` 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի բնույ թը, մաս նա վո րա պես այն, թե « Վար չա րա րու
թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ, 53– րդ և 
76– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված վար չա կան ակ տե րից որն է վի ճարկ վում 
հայց վո րի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված հար ցի պար զումն է ա կան նշա
նա կու թյուն ունի վի ճարկ ման հայ ցի քննու թյան հա մար, քա նի որ « Վար չա րա րու
թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ, 53– րդ և 
76– րդ հոդ ված նե րից յու րա քան չյու րով նա խա տես ված վար չա կան ակ տի իրա վա
կան հիմ քե րը տար բեր են, հետևա բար դրան ցից յու րա քան չյու րի իրա վա չա փու
թյու նը գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հստակ պատ կե րա ցում ունե նալ վի
ճարկ վող վար չա կան ակ տի բնույ թի մա սին: Այս պես, եթե հիմ նա կան վար չա կան 
ակ տի (« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 53– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված) դա տա կան կար գով վի ճարկ ման 
դեպ քում ակ տի իրա վա չա փու թյու նը որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում և դրա ըն դուն
ման պա հի դրու թյամբ գոր ծող օրենքնե րի հի ման վրա, իսկ  բո ղո քարկ ման վա
րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի (« Վար չա րա րու թյան հի
մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 76– րդ հոդ վա ծով նա խա
տես ված) վի ճարկ ման դեպ քում ստուգ վում է վար չա րա րու թյան օրի նա կա նու
թյան նկատ մամբ վե րա դաս վար չա կան մարմ նի կող մից իրա կա նաց ված վե
րահսկո ղու թյան իրա վա չա փու թյու նը, ապա վար չա կան վա րույ թի վերսկս ման 
ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի (« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված) վի
ճարկ ման դեպ քում ստուգ վում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վե րա նայ
ման հա մար վար չա կան վա րույ թի վերսկս ման օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի 
առ կա յու թյու նը և վար չա կան մարմ նի կող մից այդ հիմ քի կի րառ ման և դրան հա
մա պա տաս խան որոշ ման կա յաց ման իրա վա չա փու թյու նը: Հետևա բար վար չա
կան ակ տի բնույ թով պայ մա նա վոր ված` փոխ վում են նաև դրա իրա վա չա փու
թյան գնա հատ ման հիմ քե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել, որ հիմ նա կան, բո ղո քարկ
ման և ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վե րա նայ ման (վերսկս ման) վա րույթ
նե րի ար դյուն քում ըն դուն վում են բո վան դա կային առու մով իրա րից տար բեր վող 
վար չա կան ակ տեր: Այս պես, եթե հիմ նա կան վար չա կան վա րույ թով ըն դուն վում է 
ան ձանց հա մար իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նող, փո փո խող, 
վե րաց նող կամ ճա նա չող վար չա կան ակտ, իսկ բո ղո քարկ ման վա րույ թի ար
դյուն քում` հիմ նա կան վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը գնա հա տող վար չա
կան ակտ, ապա վերսկս ման վա րույ թով օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի դեպ
քում վե րա բաց վում է վար չա կան վա րույ թը, որի ար դյուն քում ըն դուն վում է բո ղո
քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տը փո փո խե լու, ան վա վեր կամ ուժը կորց
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րած ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտ` գնա հատ ման առար կա դարձնե լով 
այն հան գա մանքնե րը, որոնք առ կա չեն եղել վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում և 
չէ ին կա րող վար չա կան մարմ նի կող մից հաշ վի առնվել: Հետևա բար առանց 
պար զե լու այն փաս տը, թե վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը կոնկ րետ ինչ վա րույ թի 
(հիմ նա կան, բո ղո քարկ ման, վե րա նայ ման) ար դյուն քում է ըն դուն վել, հնա րա վոր 
չէ անդրա դառ նալ նաև այդ ակ տի իրա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը:

26.12.2016 թ.

34. Աշոտ Մար տի րո սյանն ընդդեմ ՀՀ  կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան
շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի և մյուս ների, վարչ. գործ թիվ 
ՎԴ/1761/05/14

Խն դիր. Արդյո՞ք վար չա կան մարմ նի գոր ծո ղու թյան ոչ իրա վա չա փու թյու նը 
հաս տատ ված լի նե լու հան գա մանքն ինքնին բա վա րար է պատ ճառ ված նյու թա
կան վնա սի հա տուց ման հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Անդ րա դառ նա լով ոչ իրա վա չափ 
վար չա րա րու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման խնդ րին, նախ
կի նում կա յաց րած որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վար չա րա րու թյան 
հետևան քով վնա սի հա տուց ման պա հան ջով ան հրա ժեշտ է, որ պես զի առա ջին 
հեր թին ոչ իրա վա չափ ճա նաչ ված լի նի ան ձին վնաu հաuց րած վար չա կան մարմ
նի իրա վա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, որից հե տո միայն 
ան ձը պար տա վոր է նախ դի մել վնա սը պատ ճա ռած վար չա կան մար մին, որի 
կող մից հա տուց ման պա հանջն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն մեր ժե լու 
կամ դի մու մը չքննար կե լու դեպ քում կա րող է վար չա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը 
կամ ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կել վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով 
(տե՛ս Մհեր Հայ րա պե տյանն ը նդ դեմ ՀՀ Կո տայ քի մար զի սո ցիա լա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի Հրազ դա նի տա րած քային գոր ծա կա լու թյան պետ Վար դան Միր զո յա
նի թիվ ՎԴ/3280/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 
թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րել հա վե լել հետևյա լը.

Ի րա վա կան պե տու թյու նը պա հան ջում է ար դյու նա վետ իրա վա կան 
պաշտպա նու թյան ապա հո վում, ին չը նշա նա կում է, որ մաս նա վոր ան ձինք 
պետք է պե տու թյան ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րից կամ ան գոր ծու թյու նից 
պաշտպան վե լու հնա րա վո րու թյուն ունե նան: Ը նդ որում, իրա վա կան պաշտպա
նու թյու նը ոչ միայն են թադ րում է, որ հե տա գա յում հնա րա վոր կլի նի վերս տու գել 
պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան իրա վա չա փու թյու նը, այլ 
նաև այդ պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետևան քով առա ջա ցած վնա
սը կհա տուց վի: 

Ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտպա նու թյան ապա հով ման նպա տա կով 
օրենսդիրն ամ րագ րել է ոչ իրա վա չափ, իսկ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում 
նաև իրա վա չափ վար չա րա րու թյան հետևան քով ան ձանց պատ ճառ ված վնա սի 
հա տուց ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն` սահ մա նե լով վար չա կան մար մին նե
րի պա տաս խա նատ վու թյան վե րա բե րող այն պի սի իրա վա կար գա վո րում, որի մի
ջո ցով ապա հով վում է ան ձանց կրած վնաս նե րի հա տու ցու մը:

Վար չա կան մար մին նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի խախտ ման հետևան քով 
ան ձանց կրած վնաս նե րի հա տուց ման վե րա բե րյալ դրույթ ներ ամ րագ րե լով` 
օրենսդի րը ոչ միայն երաշ խա վո րել է պե տու թյան ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն
նե րից պաշտպան վե լու իրա կան հնա րա վո րու թյուն, այլ նաև` այդ գոր ծո ղու թյուն
նե րի հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու և 
օրեն քով սահ ման ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում հա տու ցում ստա նա
լու իրա կան հնա րա վո րու թյուն: 

¾ç 
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Որևէ պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար յու րա քան չյուր օրենք սահ մա նում է 
որո շա կի նա խա պայ ման ներ` այդ պա հան ջի կա տար ման հա մար իրա կան հնա
րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու և դրա նով պաշտպան վող իրա վուն քի իրա ցումն ապա
հո վե լու հա մար: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն
քով սահ ման վել են վար չա րա րու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա
տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու պայ ման նե րը: Այս պես` վար չա կան մար մին
նե րի վար չա րա րու թյան ար դյուն քում պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը ծա
գում է հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում` 

–   ի րա կա նաց վել է ոչ իրա վա չափ (ի սկ նույն օրեն քով նա խա տես ված դեպ
քե րում՝ նաև իրա վա չափ) վար չա րա րու թյուն,

–    պատ ճառ վել է վնաս, 
–   ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյան և պատ ճառ ված վնա սի միջև առ կա է 

պատ ճա ռա հետևան քային կապ: 
Ինչ վե րա բե րում է վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց րած ան ձի մեղ քին, ապա 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ել նե լով վար չա րա րու թյուն իրա
կա նաց նող ան ձի գոր ծա ռույթ նե րի բնույ թից՝ վեր ջի նիս կող մից իրա կա նաց ված 
իշ խա նա կան գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում ան ձին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց
ման դեպ քում վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց րած ան ձի մեղ քը են թադրվում է: 

Այս պի սով, ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան ար դյուն քում պե տու թյան պա
տաս խա նատ վու թյան պայ ման ներն են վնա սի առ կա յու թյու նը և դրա վրա հաս
նե լը (պատ ճառ վե լը) ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան հետևան քով: Այ սինքն` 
վար չա կան մար մին նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի խախտ ման և վնա սի պատ
ճառ ման միջև պետք է առ կա լի նի իրա վա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող պատ ճա
ռա հետևան քային կա պը: Այլ կերպ ասած` վար չա րա րու թյունը ոչ իրա վա չափ ճա
նա չե լը դեռևս չի նշա նա կում, որ ան ձը վնա սը կրել է հենց վար չա րա րու թյան 
հետևան քով. ան հրա ժեշտ է, որ վար չա րա րու թյան և պատ ճառ ված վնա սի միջև 
առ կա լի նի ան մի ջա կան պատ ճա ռա հետևան քային կապ: Պատ ճա ռա հետևան
քային կա պի հար ցը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում առան ձին գնա հատ ման 
առար կա պետք է դառ նա, և դրա առ կա յու թյու նը որո շե լիս առանցքային պետք է 
հա մար վի այն գա ղա փա րը, որ պատ ճա ռա հետևան քային կա պի առ կա յու թյան 
մա սին կա րող է խոսք լի նել միայն այն դեպ քում, երբ վնա սի առա ջա ցու մը ոչ իրա
վա չափ վար չա րա րու թյան ան խու սա փե լի և ան մի ջա կան ար դյունքն է: Հետևա
բար ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան և առա ջա ցած վնաս նե րի միջև պատ ճա
ռա հետևան քային կապ կա րող է առ կա լի նել, եթե վնա սի առա ջա ցու մը հան դի
սա նում է իրա կա նաց ված վար չա րա րու թյան օբյեկ տի վո րեն ան հրա ժեշտ և ուղ
ղա կի ար դյուն քը: Եթե բա ցա սա կան հետևանքնե րը կա րող էին առա ջա նալ նաև 
առանց ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան (ի սկ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե
րում՝ նաև իրա վա չափ վար չա րա րու թյան), ուրեմն դրանց միջև պատ ճա ռա
հետևան քային կա պը բա ցա կա յում է

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ նշված 
պայ ման նե րից թե կուզ մե կի բա ցա կա յու թյու նը բա ցա ռում է վնա սի հա տուց ման 
պա հան ջի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ
ված վնա սի հա տուց ման եղա նակ ներն են հետևանքնե րի վե րա ցու մը և դրա մա
կան մի ջոց նե րով հա տու ցու մը, ը նդ որում, նույն օրեն քի 99– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սից հետևում է, որ դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցու մը կի րառ վում է միայն 
սուբ սի դիար, այ սինքն` բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հետևանքնե րի վե րա ցու մը 
հնա րա վոր կամ բա վա րար չէ, կամ հետևանքնե րի վե րաց ման հա մար ան հրա
ժեշտ են ավե լի մեծ ծախ սեր, քան պատ ճառ ված գույ քային վնա սը:

Հետևանքնե րի վե րաց ման պա հան ջի իրա վուն քը պար տա վո րեց նում է պե
տու թյա նը վե րաց նե լու ոչ իրա վա չափ ձևով ի վնաս ան ձի փո փոխ ված փաս տա ցի 
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դրու թյու նը կամ վե րա կանգնել նախ կին դրու թյու նը, կամ էլ առնվազն ստեղ ծել 
դրան հա մար ժեք դրու թյուն: Միայն այն դեպ քում, երբ դա ան հնար է կամ անար
դյու նա վետ, պե տու թյու նը կա րող է վնա սը հա տու ցել դրա մա կան մի ջոց նե րով: 
Դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տուց ման պա հան ջը նպա տակ է հե տապնդում հա
տու ցե լու վնաս կրած ան ձի գույ քի՝ դրա մով ար տա հայտ ված այն նվա զե ցու մը, 
որը պատ ճառ վել է վար չա կան մարմ նի վար չա րա րու թյան ար դյուն քում: Այդ նվա
զե ցու մը ձևա վոր վում է վնաս կրած ան ձի՝ խախտ ման պա հին առ կա գույ քային 
դրու թյան և այն գույ քային դրու թյան տար բե րու թյու նից, որը կա ռա ջա նար, եթե 
վար չա կան մար մի նը նման վար չա րա րու թյուն չի րա կա նաց ներ: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ը նդ հա նուր առ մամբ 
վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պայ մա նը վար չա կան 
մարմ նի իրա վա կան ակ տի, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան ոչ իրա վա չափ լի
նելն է և դրանց ու պատ ճառ ված վնա սի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պը, 
իսկ դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցե լու պայ ման է նաև նախ կին դրու թյու նը վե
րա կանգնե լու կամ առնվազն դրան հա մար ժեք դրու թյուն ստեղ ծե լու ան հնա րի
նու թյու նը կամ անար դյու նա վե տու թյու նը, այն է՝ եթե վար չա րա րու թյամբ առա ջա
ցած հետևանքնե րի վե րա ցու մը հնա րա վոր կամ բա վա րար չէ, կամ հետևանքնե
րի վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են ավե լի մեծ ծախ սեր, քան պատ ճառ ված 
գույ քային վնա սը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ միայն նշված պայ ման նե րի առ կա յու
թյան պա րա գա յում է հնա րա վոր իրա կա նաց նել վնա սի հա տու ցում: Հետևա բար 
վնա սի հա տուց ման պա հանջ քննող վար չա կան մար մի նը կամ դա տա րա նը 
նախևա ռաջ պար տա վոր են պար զել վե րը նշված բո լոր պայ ման նե րի առ կա յու
թյու նը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա ճշգրտո րեն որո շե լու պատ ճառ ված վնա սի 
չա փը, հա տուց ման եղա նակ նե րը և վնա սի հա տու ցում իրա կա նաց նե լու հա մար 
այլ կարևոր հան գա մանքներ:

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ՀԱՐ ԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐ ՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ

22.04.2016 թ.

35. Անա հիտ Սարգսյանն ընդդեմ ՀՀ  ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու
թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան և 
մյուս ների, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0794/05/14

Խն դիր. –  Արդյո՞ք պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա
դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավարտ վե լուց հե տո կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին կա տար ման ներ կա յաց վե լուց 
հե տո օրեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րի պահ պան ման դեպ քում կա տա րո ղա
կան վա րույ թը վերսկս վում է, թե՞ հա րուց վում է նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ,

–  պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին 
դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լու դեպ քում 
կրկին կա տար ման ներ կա յաց րած կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա կա րո՞ղ է 
արդյոք նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րուց վել, եթե կա տա րո ղա կան թեր թը 
կրկին կա տար ման է ներ կա յաց վել դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու 
պա հից մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և առ կա չէ կա տա րո ղա կան թերթ 
տված դա տա րա նի որո շու մը՝ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած որո շում նե րից մե կում նշել է, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան 
ակ տը պար տա դիր է բո լո րի հա մար և են թա կա է կա տար ման դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան մի ջո ցով՝ « Դա տա կան ակ
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տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված կա նոն նե րին 
հա մա պա տաս խան, իսկ հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան գոր
ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու միակ հիմքն օրեն քով սահ ման ված կար գով 
տրված կա տա րո ղա կան թերթն է, որում նշվում է դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ 
մա սը: Դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման կա ռու ցա կարգն ամ բող ջա
կան է դարձնում դա տա վա րու թյու նը և ապա հո վում է շա հագրգիռ ան ձի պա
հանջնե րի բա վա րա րու մը (տե՛ս ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Լո ռու մար
զային բա ժինն ը նդ դեմ Անուշ Իս պի րյա նի թիվ ՎԴ6/0076/05/12 վար չա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նի մեկ այլ որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր
քո րոշ ման հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա
մար սահ ման ված ժամ կե տը մեկ տա րի է, որի հաշ վար կը սկս վում է դա տա կան 
ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից: Նշված ը նդ հա նուր ժամ կե տից բա ցի` 
որևէ այլ ժամ կե տի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թեր թը նոր 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար նույն պես պետք է հիմք ըն դուն վի վե րո հի
շյալ մեկ տար վա ժամ կե տը, քա նի որ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման 
ներ կա յաց նե լը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց
նելն է` առանց որևէ է ա կան առանձնա հատ կու թյան: Հետևա բար տվյալ դեպ քում 
նույն պես կա տա րո ղա կան թեր թը պետք է կա տար ման ներ կա յաց վի մեկ տար վա 
ըն թաց քում: Ուս տի նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված 
կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձնել 
պա հան ջա տի րո ջը, իսկ այդ պա հան ջի ան տես մամբ ըն դուն ված կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը հա մար վում է օրեն քի խախտ մամբ ըն դուն
ված, ինչն էլ հիմք է այն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար (տե՛ս ՀՀ Ար մա վի րի մար զի 
Արաքս գյու ղի գյու ղա պե տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա
րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան 
Ար մա վի րի մար զային բաժ նի Էջ միած նի բա ժան մուն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենսդի րը կա տա րո ղա կան վա
րույթն ավար տե լու հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա
ծով, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լու հետ կապ ված իրա վա հա րա բե
րու թյուն նե րը՝ նույն օրեն քի 37– րդ, 38– րդ, 39– րդ հոդ ված նե րով՝ սահ մա նե լով 
կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու և կա սեց նե լու հիմ քե րը և դրանց իրա վա
կան հետևանքնե րը: Վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րում ամ րագրված իրա վա նոր մե րի 
հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է 
այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լը և կա տա րո ղա
կան վա րույ թը կա սեց նե լը՝ որ պես ըն թա ցա կար գային ինստի տուտ ներ, առա ջաց
նում են տար բեր իրա վա կան հետևանքներ. կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե
լուց հե տո կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա մանքնե րի վե րա նա լու դեպ քում 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է կրկին վերսկս վել, իսկ կա տա րո ղա կան վա
րույթն ավար տե լու դեպ քում, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, այն չի կա րող կրկին 
վերսկս վել: Նշված ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյու նը նա խա տես ված է « Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 
3– րդ մա սի վեր ջին պար բե րու թյամբ, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետևյա
լին. ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է կրկին վերսկս վել, եթե այն 
ավարտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տի հիմ քով, այն է՝ ան հնա րին է պար զել պար
տա պա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ 
ձեռ նար կած` օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը եղել են ապար դյուն:
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Փաս տո րեն, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քով օրենսդի րը սահ մա նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է 
կրկին վերսկս վել միայն հետևյալ եր կու դեպ քե րում.

1. ե թե կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց վել է, և կա սեց ման հիմք հան դի
սա ցած հան գա մանքնե րը վե րա ցել են, 

2. ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է այն հիմ քով, որ ան հնա
րին է պար զել պար տա պա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղի և 
(կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը 
եղել են ապար դյուն:

Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու իրա վա կան հետևանքնե րը սահ
ման ված են « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
41– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սում, որի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար
տե լու դեպ քում, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա
դարձվում է պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) և կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տելն ու կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե
րա դարձնելն ար գելք չէ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
հա մար: Նշված ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյունն այն է, որ կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ավար տե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թը չի վե րա դարձվում պա
հան ջա տի րո ջը, եթե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է « Դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ 
և 5– րդ կե տե րի հիմ քով: 

Այս պի սով, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լու և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե
րա դարձնե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է ներ կա յաց վել նոր կա
տար ման. այդ դեպ քում ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող կրկին 
վերսկսել, քա նի որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քը կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լուց և կա տա րո ղա կան թեր թը 
պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնե լուց հե տո այն կրկին (նոր) կա
տար ման ներ կա յաց նե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու վե րա
բե րյալ որևէ իրա վա կար գա վո րում չի պա րու նա կում: Կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լուց և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե
րա դարձնե լուց հե տո այն նոր կա տար ման ներ կա յաց վե լու ար դյուն քում կա րող է 
հա րուց վել նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ՝ օրեն քով նա խա տես ված որո շա կի պայ
ման նե րի պահ պան ված լի նե լու դեպ քում: 

Օ րենսդի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն
քի 23–  րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում սահ մա նել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը՝ ամ րագ րե լով, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա
կան ակ տի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա րող է 
կա տար ման ներ կա յաց վել տվյալ դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու 
պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: Միև նույն ժա մա նակ օրենսդի րը « Դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23–  րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սում 
սահ մա նել է հետևյալ կա նո նը. պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը 
վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կրկին կա տար ման ներ կա
յաց վել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23 – րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սում սահ ման ված ժամ կե տում, մաս նա վո րա պես՝ դա տա կան 
ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա
տար ման ներ կա յաց նե լը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նելն է` առանց որևէ է ա կան տար բե րու թյան: Ուս տի կա տա րո ղա կան 
թեր թը կրկին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց նե լու դեպ քում հար կա դիր կա տա րո
ղը պար տա վոր է կա տա րել միև նույն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ինչ որ կա տա րո ղա



cxx Իրավական դիրքորոշումներ

կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու պա րա գա յում: Մաս
նա վո րա պես, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն
քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տում նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա
լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը « Դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 31–  րդ հոդ վա ծի հիմ քով հար կա դիր 
կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, եթե բա ցա կա
յում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը՝ բաց թողնված ժամ
կե տը վե րա կանգնե լու մա սին: Իսկ կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը 
վե րա դարձնե լու՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 31–  րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
կրկին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա 
հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է նույն օրեն քի 30– րդ հոդ վա ծով սահ ման
ված կար գով հա րու ցել նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ: Հետևա բար կա տա րո ղա
կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու յու րա քան չյուր դեպ
քում պա հան ջա տե րը պետք է հաշ վի առ նի այն հան գա ման քը, որ վե րա
դարձված և կրկին ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա կա րող է 
նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րուց վել միայն այն դեպ քում, երբ կա տա րո ղա
կան թեր թը կրկին ներ կա յաց նե լիս պա հան ջա տե րը պահ պա նել է « Դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի 1– ին կե տում նշված մե կա մյա ժամ կե տը, որի հաշ վարկ ման սկիզբն է կա
տար ման են թա կա դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու օրը, կամ առ
կա է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա տա րո ղա կան թերթ 
տված դա տա րա նի որո շու մը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա
րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա
կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա
կան վա րույթն ավարտ վե լուց հե տո կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին (նոր) կա տար
ման ներ կա յաց նե լու հետևան քով ծա գող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի է ու թյու նը 
հան գում է, մաս նա վո րա պես, հետևյա լին. 

1. պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա
սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լուց հե
տո կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին կա տար ման ներ կա յաց վե լուց հե տո օրեն քով 
նա խա տես ված պայ ման նե րի պահ պան ման դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
ոչ թե վերսկս վում է, այլ կա րող է հա րուց վել նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ,

2.  պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա
սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լու 
դեպ քում կրկին կա տար ման ներ կա յաց րած կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա 
կա րող է նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րուց վել, եթե կա տա րո ղա կան թեր թը 
կրկին կա տար ման է ներ կա յաց վել դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե
լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում,

3.  պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա
սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լու 
դեպ քում դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո մե կա մյա ժամ կե
տի ավար տից հե տո կրկին կա տար ման ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի 
հի ման վրա նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ չի կա րող հա րուց վել, բա ցա ռու թյամբ 
այն դեպ քի, երբ առ կա է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը՝ 
բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին:
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36. Ջու լի ե տա Գյու նա շյանն ընդդեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու
թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան, 
վարչ. գործ թիվ ՎԴ/3342/05/13

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա նա փակ ման իրա վա կար գա վո
րում նե րի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, ինչ պես նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տի 
հիմ քով ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու իրա վա կան հնա րա
վո րու թյան հար ցին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը մեկ տա րի է, որի հաշ վար կը սկս
վում է դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից: Նշված ը նդ հա նուր 
ժամ կե տից բա ցի որևէ այլ ժամ կե տի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա տա րո
ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար նույն պես պետք է հիմք 
ըն դուն վի վե րո հի շյալ մեկ տար վա ժամ կե տը, քա նի որ կա տա րո ղա կան թեր թը 
նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար
ման ներ կա յաց նելն է` առանց որևէ է ա կան առանձնա հատ կու թյան: Հետևա բար 
տվյալ դեպ քում նույն պես կա տա րո ղա կան թեր թը պետք է կա տար ման ներ կա
յաց վի մեկ տար վա ըն թաց քում: Ուս տի նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե
տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է 
վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, իսկ այդ պա հան ջի ան տես մամբ ըն դուն ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը հա մար վում է օրեն քի 
խախտ մամբ ըն դուն ված (տե՛ս ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Արաքս գյու ղի գյու ղա պե
տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Ար մա վի րի մար զային 
բաժ նի Էջ միած նի բա ժան մուն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «« Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա
րե լու մա սին» 24.03.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 71– Ն օրեն քով (ու ժի մեջ է մտել 
02.05.2011 թ վա կա նին), ի թիվս այլ նի, փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ են կա
տար վել նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23– րդ, 31– րդ և 41– րդ հոդ ված նե րում:

Մաս նա վո րա պես, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծում 1– ին մա սը « Կա տա րո ղա կան թեր թը» բա ռա կա
պակ ցու թյու նից հե տո լրաց վել է «ա ռա ջին ան գամ» ար տա հայ տու թյամբ:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ 
հոդ վա ծը լրաց վել է հետևյալ բո վան դա կու թյամբ 3– րդ մա սով. «3. Սույն օրեն քի 
41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի հիմ քով պա հան ջա տի րո ջը վե րա դարձված 
կա տա րո ղա կան թեր թը չի կա րող կրկին  կա տար ման  ներ կա յաց վել սույն հոդ
վածի 1– ին մա սով սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո»:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ
վա ծում ևս կա տար վել են փո փո խու թյուն ներ, ին չի ար դյուն քում նշված հոդ վա ծի 
3– րդ մա սը շա րադրվել է հետևյալ խմբագ րու թյամբ. « Կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձվում է պա հան ջա տի րո
ջը, բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի առա ջին մա սի 2– րդ և 5– րդ կե տե րով սահ ման
ված դեպ քե րի: Եթե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վում է պա հան ջա տեր քա
ղա քա ցու մահ վան պատ ճա ռով, ապա կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձվում է 
մա հա ցա ծի ժա ռանգնե րին` նրանց գրա վոր պա հան ջի դեպ քում:

¾ç 
375–385
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Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լը և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան
ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնելն ար գելք չէ կա տա րո ղա կան թեր թը 
նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար:

Սույն հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված ար գել քի վե րաց ման 
դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը որո շում է կա յաց նում ավարտ ված կա տա րո ղա
կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին»:

Վե րը նշված օրենսդրա կան փո փո խու թյուն նե րից առաջ և դրան ցից հե տո 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23– րդ և 41– րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն
քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը.

Մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող կար գա վո րում նե րով կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված է եղել ը նդ հա նուր ժամ
կետ՝ մեկ տա րի, որի հաշ վար կը սկս վում էր դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի 
մեջ մտ նե լու պա հից: Ը նդ որում, կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա
տար ման ներ կա յաց նե լու կամ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա
յաց նե լու հա մար որևէ տար բե րա կում նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող 
իրա վա կան կար գա վո րում նե րով նա խա տես ված չի եղել, որ պի սի պայ ման նե րում 
կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու մինչև մեկ տար վա ժամ կե
տային սահ մա նա փա կու մը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ
տած դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայն, տա րած վում էր ինչ պես կա տա րո ղա կան 
թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու, այն պես էլ կա տա րո ղա կան 
թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լուց հե տո նոր կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բո լոր դեպ քե րի վրա: 

Մինչ դեռ ի տար բե րու թյուն մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող իրա վա կար
գա վո րում նե րի՝ 02.05.2011 թվա կա նից հե տո գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րով 
օրենսդի րը որ դեգ րել է այն մո տե ցու մը, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված մեկ 
տար վա ժամ կե տային սահ մա նա փա կու մը նա խա տես ված է միայն հետևյալ դեպ
քե րի հա մար. 

–   երբ կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ է ներ կա յաց վում կա
տար ման, 

–   երբ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման է ներ կա յաց վում կա տա րո
ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին պա հան ջա տի րոջ կող մից դի մում 
ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լուց և կա
տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լուց հե տո: 

Այլ կերպ ասած` ի տար բե րու թյուն մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող կար
գա վո րում նե րի, երբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար
ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա նա փա կումն ը նդ հա նուր էր և տա րած
վում էր կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բո լոր դեպ քե րի 
վրա, 02.05.2011 թվա կա նից հե տո գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րով նշված 
սահ մա նա փա կու մը կրում է մաս նա վոր բնույթ և տա րած վում է բա ցա ռա պես 
օրեն քով նա խա տես ված՝ վե րը նշված դեպ քե րի վրա: 

Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 02.05.2011 թվա կա նից 
հե տո գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քով կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
հա մար ը նդ հա նուր ժամ կետ ներ այլևս սահ ման ված չեն, իսկ « Դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
մե կա մյա ժամ կե տային սահ մա նա փա կու մը 02.05.2011 թվա կա նից հե տո կի րա ռե
լի է բա ցա ռա պես վե րը նշված դեպ քե րի նկատ մամբ:
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա անդրա դառ նա լով կա տա րո ղա կան թեր թը կա
տար ման ներ կա յաց նե լու հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի օրենսդրու
թյան խնդ րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ.

–   այն դեպ քե րում, երբ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտն օրի
նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից հաշ վարկ վող մեկ տար վա ժամ կե տը 
լրա ցել է մինչև «« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
24.03.2011 թ վա կա նի թիվ ՀՕ–  71– Ն օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լը, այն է՝ 
մինչև 02.05.2011 թվա կա նը, ապա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բո լոր դեպ քե րի հա մար կի րառ ման են թա կա է « Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սը՝ մինչև 02.05.2011 թ վա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ, և 
ը ստ այդմ, ցան կա ցած դեպ քում դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ 
մտ նե լու պա հից հաշ վարկ ված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ
կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա
վոր է վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, եթե առ կա չէ բաց թողնված 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա
րա նի որո շու մը: 

–   այն դեպ քե րում, երբ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտն օրի
նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից հաշ վարկ վող մեկ տար վա ժամ կե տը 
լրա ցել կամ լրա նում է «« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա
սին» 24.03.2011 թ վա կա նի թիվ ՀՕ– 71– Ն օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լուց հե
տո, ապա կի րառ ման են թա կա է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը՝ 02.05.2011 
թվա կա նից գոր ծող խմբագ րու թյամբ, և ը ստ այդմ, կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու մեկ տար վա ժամ կե տային սահ մա
նա փա կու մը տա րած վում է միայն այն դեպ քե րի վրա, երբ կա տա րո ղա
կան թեր թը կա տար ման է ներ կա յաց վում առա ջին ան գամ, կամ նոր կա
տար ման է ներ կա յաց վում « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի հիմ քով 
պա հան ջա տի րո ջը վե րա դարձված կա տա րո ղա կան թեր թը: Պա հան ջա
տի րո ջը վե րա դարձված կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ
կա յաց նե լու մյուս դեպ քե րի վրա օրեն քով սահ ման ված մե կա մյա ժամ կե
տային սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ հայ ցի 
ապա հով ման վե րա բե րյալ տրված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց
ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ուղղ ված է հայ ցի ապա հով ման մի ջոց ներ կի րա
ռե լուն, որոնց ի կա տար ածու մը սպա ռում է կա տա րո ղա կան թեր թով սահ ման
ված պա հան ջը, հետևա բար կա տա րո ղա կան վա րույ թի խնդիրն իրա կա նաց
ված է, որ պի սի պա րա գա յում այն չի կա րող նո րոգ վել վճռի կա տար ման հա մար: 
Հետևա բար հայ ցի ապա հով ման մի ջոց կի րա ռե լուն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույ թի շրջա նակ նե րում չեն կա րող իրա կա նաց վել գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տի կա տար մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի կա տար մա
նը, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած վճի ռը կա տա րո ղա կան թերթ տա լու առան ձին հիմք է, և հաշ վի առ նե լով, 
որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց ման հիմ քը կա տա րո ղա կան թերթն է, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի 
հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա պետք է հա րուց վի նոր 
կա տա րո ղա կան վա րույթ:
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ԳՈՒՅ ՔԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ  
ՊԵ ՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆ ՑՈՒՄ

22.07.2016 թ.

37. Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զ յան ներն ընդդեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի Լո
ռու մար զային ստո րա բա ժա նման և մյուս ների, վարչ. գործ թիվ ՎԴ6/0506/05/13

Խն դիր. Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման ժա մա
նակ թույլ տրված ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալն ուղ ղե լու հա մար ան հրա
ժե՞շտ է արդյոք գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի (շա հագրգիռ ան ձանց) գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյունն այն պայ ման նե րում, երբ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալն 
առա ջա ցել է պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա
տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման 
վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ օրենսդի րը չի բա ցա ռել գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան 
գրանցման վա րույ թի ըն թաց քում սխալ ներ թույլ տա լու հնա րա վո րու թյու նը` սահ
մա նե լով այդ սխալ նե րի ուղղ ման (շտկ ման, վե րաց ման) կար գը: Գույ քի նկատ
մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման վա րույ
թում թույլ տրված սխալ ներն օրենսդի րը դա սա կար գել է եր կու խմբի՝ 1) տեխ նի
կա կան բնույ թի և 2) ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի:

« Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն
քի իմաս տով ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի են հա մար վում պե տա կան գրանցման 
ժա մա նակ թույլ տրված այն սխալ նե րը, որոնց ուղ ղու մը հան գեց նում է՝ 

–  գույ քի պատ կա նե լու թյան փո փո խու թյան,
–   գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի բնույ թի փո փո խու թյան,
–   գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի ծա վա լի փո փո խու թյան,
–   գույ քի մա կե րե սի չա փե րի փո փո խու թյան,
–   գույ քի կա դաստ րային ար ժե քի փո փո խու թյան:
Վ կա յա կոչ ված օրեն քի հա մա ձայն՝ տեխ նի կա կան բնույ թի են հա մար վում 

պե տա կան գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված այն սխալ նե րը, որոնց ուղ ղու մը չի 
փո փո խում գույ քի պատ կա նե լու թյու նը, գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի բնույ
թը, ծա վա լը, չի հան գեց նում գույ քի մա կե րե սի չա փե րի կամ գույ քի կա դաստ
րային ար ժե քի փո փո խու թյան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ
մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման վա րույ թում թույլ տրվող սխալ նե րի 
նման դա սա կարգման գործ նա կան նշա նա կու թյունն այն է, որ տեխ նի կա կան և ոչ 
տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղ ղու մը կա տար վում է օրեն քով սահ ման ված 
տար բեր ըն թա ցա կար գե րով: Այս պես, « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե
տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ մամբ իրա
վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման վա րույ թում թույլ 
տրվող տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել գրան ցող մարմ նի 
պաշ տո նա տար ան ձի նա խա ձեռ նու թյամբ` այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց նե լով 
գրանցված իրա վունքնե րի սուբյեկտնե րին, իսկ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ
նե րը, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, կա րող են ուղղ վել միայն շա հագրգիռ ան
ձանց գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում: Փաս տո րեն, ի տար բե
րու թյուն տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի, որոնց ուղղ ման հա մար որևէ շա
հագրգիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյուն չի պա հանջվում, ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի 
սխալ նե րի ուղղ ման հա մար, որ պես կա նոն, ան հրա ժեշտ է շա հագրգիռ ան ձանց 
գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյուն: Ը նդ որում, « Գույ քի նկատ մամբ իրա
վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծի 6– րդ մա
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սում օրենսդի րը սահ մա նել է, որ գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի հա մա ձայ նու
թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են 
ուղղ վել դա տա կան կար գով: 

Ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղղ ման ըն թա ցա կար գին վե րա բե րող 
վե րոն շյալ ը նդ հա նուր կա նո նից օրենսդի րը կա տա րել է մեկ բա ցա ռու թյուն, որը 
նա խա տես ված է « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի 2– րդ պար բե րու թյամբ: Նշված իրա
վադ րույ թի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ
նե րը կա րող են ուղղ վել նաև առանց գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի (շա
հագրգիռ ան ձանց) հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան, եթե այդ ոչ տեխ նի կա կան 
բնույ թի սխալ ներն առա ջա ցել են պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա
ցած իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա
տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով: 
Այդ դեպ քում ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղ ղու մը կա տար վում է « Գույ
քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սով նա խա տես ված՝ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղղ
ման ըն թա ցա կար գով՝ այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց նե լով գրանցված իրա վուն
քի սուբյեկտնե րին: Այլ կերպ ասած՝ օրենսդի րը նա խա տե սել է գրանցման ժա մա
նակ թույլ տրված ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներն ուղ ղե լու հնա րա վո րու
թյուն նաև առանց գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու
թյան, եթե այդ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներն առա ջա ցել են պե տա կան 
գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում 
նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ 
կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ, եթե ան ձը ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի 
սխալ ներն ուղ ղե լու պա հան ջի հիմ քում դնում է այն փաս տը, որ այդ սխալ ներն 
առա ջա ցել են պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս
տա տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ 
գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով, ապա Կա
դաստ րի միակ պար տա կա նու թյունն այդ հիմ քի առ կա յու թյու նը ստու գելն է, այն է` 
իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում 
կամ գրանցման վկա յա կա նում առ կա տվյալ նե րի հետ հա մադ րելն է առանց կող
մի վրա լրա ցու ցիչ պար տա կա նու թյուն դնե լու, այն է` գրանցված իրա վուն քի 
սուբյեկտնե րի հա մա ձայ նու թյու նը ներ կա յաց նե լու: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենսդի րը « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա
կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է գույ քի նկատ
մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման ըն թաց
քում թույլ տրված սխալ նե րի ուղղ ման հետևյալ կա նոն նե րը.

1)  տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել առանց գրանցված 
իրա վուն քի սուբյեկ տի կամ որևէ շա հագրգիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու
թյան՝ այդ մա սին գրա վոր իրա զե կե լով գրանցված իրա վուն քի սուբյեկտնե րին, 

2) որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող 
են ուղղ վել միայն գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի կամ այլ շա հագրգիռ ան
ձանց գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, իսկ այդ պի սի հա մա
ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա
րող են ուղղ վել դա տա կան ակ տի հի ման վրա, 

3) որ պես բա ցա ռու թյուն՝ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են 
ուղղ վել առանց գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի կամ որևէ շա հագրգիռ ան ձի 
հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան՝ այդ մա սին գրա վոր իրա զե կե լով գրանցված 
իրա վուն քի սուբյեկտնե րին, եթե այդ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներն առա
ջա ցել են պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող 
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փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման 
վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել, որ բո լոր դեպ քե
րում գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան 
գրանցման վա րույ թում թույլ տրված սխալ նե րի ուղ ղում կա տա րե լու հիմքն այդ 
սխալ ներն ուղ ղե լու (շտկե լու, վե րաց նե լու) հա մար ան հրա ժեշտ հա մա պա տաս
խան փաս տաթղթե րի առ կա յու թյունն է, իսկ սխալ նե րի ուղ ղու մը կա րող է նա խա
ձեռնվել ինչ պես գրանցված իրա վունքնե րի սուբյեկ տի, այն պես էլ գրան ցող 
մարմ նի պաշ տո նա տար ան ձի կող մից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գույ քի 
նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման ըն
թաց քում թույլ տրված սխալ նե րի ուղղ ման պա հանջ ներ կա յաց ված լի նե լու դեպ
քում Դա տա րա նը պար տա վոր է նախ անդրա դառ նալ թույլ տրված սխալ նե րի 
բնույ թին, ապա « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` թույլ տրված սխալ նե րի ուղղ ման 
կա նոն նե րի կի րառ ման հար ցին:

02.12.2016 թ.

38. Ար մե նակ Ղա լե չյանն ընդդեմ Ճամ բա րա կի քա ղա քա պե տա րանի և 
մյուս  ների, վարչ. գործ թիվ ՎԴ2/0462/05/13

Խն դիր. Արդյո՞ք հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքի որո շա կի հա մա րի տակ 
կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու մը) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա
կան հա մա կար գում վար չա կան ակտ է, և այդ գրանցման (գ րառ ման) վե րաց ման 
պա հան ջը են թա կա է քննու թյան դա տա րա նում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
օրենսդի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 65– րդ հոդ վա ծում ամ
րագ րե լով, որ վար չա կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան
րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբյեկտնե րի 
կող մից վար չա կան դա տա րան դի մե լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ պես վար չա կան 
գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմք 
հան դի սա ցող առան ձին հայ ցա տե սակ նե րից է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցը, որով հայց վո րը 
կա րող է պա հան ջել վե րաց նել իր իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը խախ տող 
ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքից 
քաղ ված քը՝ որ պես ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը հաս տա տող փաս տա
թուղթ, հիմք է հան դի սա նում այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն
քի պե տա կան գրանցման հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ տնտե
սու թյուն նե րի գրքից քաղ ված քը, այլ տվյալ նե րից բա ցի, պա րու նա կում է նշում 
այն ան ձանց մա սին, ում սե փա կա նու թյան իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան 
գրանցման տվյալ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: Ը նդ որում, տնտե սու թյուն նե րի 
գրքից քաղ ված քում նշվում են միայն այն ան ձանց անուն նե րը, ով քեր գրանցված 
(հաշ վառ ված) են տնտե սու թյուն նե րի գրքում որ պես սե փա կա նա տեր: Հետևա
բար տնտե սու թյուն նե րի գրքում որո շա կի ան ձի տվյալ նե րի վե րա բե րյալ կա տար
ված գրան ցու մը (գ րա ռու մը) այդ ան ձին ըն ձե ռում է տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե
փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք բե րե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն: Այլ կերպ 
ասած` տնտե սու թյուն նե րի գրքում կա տար ված գրան ցումն (գ րա ռու մը) ար տա
ցոլ վում է այդ գրքից տրված քաղ ված քում, ինչն էլ, որ պես ան շարժ գույ քի առան
ձին միա վո րի նկատ մամբ իրա վունք հաս տա տող փաս տա թուղթ, հիմք է հան դի
սա նում սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա տա րե լու հա մար:

¾ç 
395–404
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Վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար
տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է հետևյա լը.

1)  հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու
մը) ան հա տա կան ակտ է, քա նի որ վե րա բե րում է որո շա կի ֆի զի կա կան ան ձանց, 
այ սինքն` ունի հստա կո րեն որոշ ված հաս ցե ա տեր,

2)  հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու
մը) ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, քա նի որ առնչ վում է ֆի զի կա կան ան ձանց, 
ով քեր կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ 
այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չեն գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի հետ, այ սինքն` կար
գա վո րում է վար չա կան մարմ նի և ֆի զի կա կան ան ձանց միջև ծա գած իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րը,

3)  հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու
մը) ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում, քա նի որ այն հան րային 
իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից իրա վա կան նոր մե րի հի ման վրա կա
տար ված միա կող մա նի կար գադ րու թյուն է` ուղղ ված ֆի զի կա կան ան ձանց,

4)  հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու
մը) ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ուղղ ված է 
հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա վուն քի ոլոր
տում կոնկ րետ ան ձանց առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը, այն է` որո
շա կի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք բե րե լու՝ վեր
ջին նե րիս իրա վա կան հնա րա վո րու թյան ճա նաչ մա նը,

5)  հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու
մը) ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա
կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ 
չգտնվող ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար, քա նի որ վար չա կան մար մի նը, ճա նա չե
լով ան ձանց մոտ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք 
բե րե լու իրա վուն քի առ կա յու թյու նը, դրա նով իսկ բա րե լա վում է այդ ան ձանց 
իրա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ հա մայն քի տնտե սու
թյուն նե րի գրքում կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու մը) Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան իրա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակտ է, քա նի որ այն հա մա պա
տաս խա նում է վար չա կան ակ տին բնո րոշ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված բո լոր որա կա կան հատ
կա նիշ նե րին: Այ սինքն՝ հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքում կա տար ված 
գրանցման (գ րառ ման) վե րաց ման պա հան ջը կա րող է հան դի սա նալ ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման 
հայ ցի առար կա ու քննվել այդ հայ ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան: 

ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

26.12.2016 թ.

39. Մհեր Կա կո սյանն ընդդեմ ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Նոր Նոր
քի հար կային տես չու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0811/05/15

Խն դիր. Այն դեպ քում, երբ մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում եր կու և 
ավե լի թվով ան գամ օտար վում է ան ձի սե փա կա նու թյու նը կամ ը նդ հա նուր սե
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող նույն տե սա կի գույք, արդյո՞ք «Ավե լաց ված ար ժե
քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի իմաս տով առա ջինն օտար ված 
գույ քի ձեռք բեր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը նշա նա կու թյուն ունի երկ րորդ և 

¾ç 
405–415
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ավե լի թվով օտա րում ներն ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր ծարք 
որա կե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հարկն անուղ ղա կի հարկ է, որի առանձնա հատ կու
թյուն նե րից է այն, որ վեր ջինս կի րառ վում է տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան բա
վա կա նին լայն շրջա նա կում ը նդ գրկ ված գոր ծարք նե րի նկատ մամբ, որոնք «Ավե
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով հա մար վում են ապ րան քի 
մա տա կա րա րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն
քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հար կով 
հարկ վող օբյեկտ, որ պես կա նոն, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րող 
իրա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց (ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի) իրա կա
նաց րած գոր ծարք ներն են: Միև նույն ժա մա նակ, սա կայն, բա ցի վե րը նշված ան
ձանց կող մից իրա կա նաց րած գոր ծարք նե րի, օրենսդիրն «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով որ դեգ րել է այն մո տե ցու մը, որ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից իրա կա նաց վող մի 
շարք գոր ծարք ներ որո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ևս «Ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով դի տարկ վում են որ պես ապ րան քի 
մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք ներ: Նշված գոր
ծարք նե րից են, մաս նա վո րա պես, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր
ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ սահ ման ված գոր ծարք նե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ 
պար բե րու թյու նը մեկ նա բա նե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
86– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով սահ ման ված՝ իրա վա կան ակ տը դրա նում պա րու
նա կող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ՝ Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա
կան ան ձի կող մից իրա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան քի մա տա
կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք՝ հետևյալ պայ ման նե
րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

–    Թե՛ առա ջին, թե՛ հա ջոր դող գոր ծարք նե րով տե ղի է ունե ցել ան ձի սե փա
կա նու թյու նը հան դի սա ցող գույ քի օտա րում:

–    Թե՛ առա ջին, թե՛ հա ջոր դող օտա րում նե րը կա տար վել են որևէ ձևով հա
տուց ման դի մաց, այ սինքն՝ գույ քի օտար ման դի մաց օտա րո ղը ստա ցել է 
կամ պետք է ստա նա վճար կամ այլ հան դի պա կան կա տա րում: Հետևա
բար, օրի նակ, եթե ան ձն իր սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող նույն տե
սա կի որևէ գույքն օտա րել է նվի րատ վու թյան գոր ծար քով, որի դեպ քում 
գույքն օտա րո ղը որևէ վճար կամ այլ հան դի պա կան կա տա րում չի ստա
նում, ապա այդ պի սի գոր ծար քը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի քննարկ վող դրույ թի իմաս տով չի կա րող հա մար վել ապ րան
քի մա տա կա րա րում: Միա ժա մա նակ, եթե նույն օրա ցու ցային տա րում 
նվի րատ վու թյան գոր ծար քը նույն տե սա կի գույ քի օտար ման առա ջին 
գոր ծարքն է, ապա դրան հա ջոր դող նույն տե սա կի գույ քի՝ հա տուց ման 
դի մաց կա տար վող օտար ման գոր ծար քը ևս «Ավե լաց ված ար ժե քի հար
կի մա սին» ՀՀ օրեն քի քննարկ վող դրույ թի իմաս տով չի կա րող հա մար
վել ապ րան քի մա տա կա րա րում: Այս դեպ քում ապ րան քի մա տա կա րա
րում կա րող են հա մար վել նույն օրա ցու ցային տա րում հա տուց ման դի
մաց նույն տե սա կի գույ քի օտար ման առա ջին գոր ծար քին հա ջոր դող 
հա տուց ման դի մաց օտար ման երկ րորդ և հա ջոր դող գոր ծարք նե րը:
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–    Գոր ծար քով օտար վել է այն պի սի տե սա կի գույք, որ պի սի տե սա կի 
գույք (բ նա կա րան, առանձնա տուն (այդ թվում` անա վարտ (կի սա կա
ռույց)), ան ձնա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նա, գյու ղատնտե սա կան 
նշա նա կու թյան և բնա կա վայ րե րի հո ղեր, ավ տոտ նակ) նախ կի նում մեկ 
օրա ցույ ցային տար վա ըն թաց քում ար դեն օտար վել է նույն ան ձի կող
մից (այ սու հետև՝ նույն տե սա կի գույք): Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա
նը հարկ է հա մա րել նշել, որ քննարկ վող իրա վա կան նոր մում կի րառ
ված « նույն տե սա կի գույք» եզ րույ թը նշա նա կում է միան ման հատ կա
նիշ նե րով օժտված, միև նույն նպա տա կային նշա նա կու թյուն ունե ցող 
գույք: Այս պես, օրի նակ, բնա կա րա նը և առանձնա տու նը չեն կա րող 
քննար վող նոր մի իմաս տով հա մար վել նույն տե սա կի գույք, քա նի որ, 
թեև դրանք եր կուսն էլ ունեն միև նույն նպա տա կային նշա նա կու թյու նը, 
այն է՝ նա խա տես ված են մարդ կանց բնակ վե լու հա մար, այ նուա մե նայ
նիվ, դրանք չու նեն միան ման հատ կա նիշ ներ, քա նի որ բնա կա րա նը 
շեն քում գտնվող առան ձին տա րածք է` բաղ կա ցած բնա կե լի և օժան
դակ մա սե րից, օժտված կո մու նալ հար մա րու թյուն նե րով, իսկ 
առանձնա տունն առան ձին հո ղա մա սի վրա կա ռուց ված, բնա կե լի, 
օժան դակ և կո մու նալ հար մա րու թյուն նե րով օժտված շի նու թյուն է: 
Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ, օրի
նակ, առա ջին գոր ծար քով հա տուց ման դի մաց օտար վել է բնա կա րան, 
իսկ երկ րորդ գոր ծար քով՝ առանձնա տուն, ապա «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով առանձնա տունն օտա րե լու գոր
ծար քը չի կա րող հա մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում, քա նի որ առ
կա չէ նույն տե սա կի գույ քի երկ րորդ և հա ջոր դող օտա րում:

–    Գոր ծար քը նույն տե սա կի գույ քի՝ մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում 
օտար ման հեր թա կան գոր ծարք է, որը նույն ան ձի կող մից իրա կա նաց
վում է երկ րորդ կամ ավե լի թվով ան գամ: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա
րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ օրա ցու ցային տա րին նե րա
ռում է հուն վա րի 1– ից մինչև դեկ տեմ բե րի 31– ն ըն կած ժա մա նա կա հատ
վա ծը: Այ սինքն՝ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս
տով երկ րորդ և հա ջոր դող գոր ծարք ներն ապ րան քի մա տա կա րա րում 
հա մար վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի նույն տե սա կի թե՛ առա
ջին, թե՛ երկ րորդ և հա ջոր դող գոր ծարք ներն իրա կա նաց ված լի նեն միև
նույն թվա կա նի հուն վա րի 1– ից մինչև դեկ տեմ բե րի 31– ն ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծում:

–    Գոր ծար քով օտար վել է գույք, որը ձեռք է բեր վել օտար մա նը նա խոր դող 
մինչև մեկ տար վա ըն թաց քում: Այ սինքն՝ որ պես զի երկ րորդ կամ հա ջոր
դող գոր ծար քով նույն տե սա կի գույ քի օտար ման գոր ծար քը հա մար վի 
ապ րան քի մա տա կա րա րում, օտար վող գույ քը պետք է ձեռք բեր ված լի
նի օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ եթե գոր ծար քը բա վա րա րում է վե րը 
նշված բո լոր պայ ման նե րին, ապա այն «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի իմաս տով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար 
նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք, իսկ եթե նշված պայ ման նե րից որևէ մե կը բա
ցա կա յում է, ապա գոր ծար քը չի կա րող հա մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենսդրի կող մից որ դեգ րած մո
տեց ման հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վում են մեկ օրա ցու
ցային տար վա ըն թաց քում նույն տե սա կի գույ քի օտար ման երկ րորդ և հե տա գա 
գոր ծարք նե րը, եթե օտար վող գույ քը ձեռք է բեր վել օտար մա նը նա խոր դող մեկ 
տար վա ըն թաց քում: 

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել 
քննար կել հետևյալ հնա րա վոր իրա վի ճակ նե րը.



cxxx Իրավական դիրքորոշումներ

Այս պես, եթե ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը մեկ 
օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում իրա կա նաց րել է նույն տե սա կի գույ քի օտար
ման եր կու գոր ծարք, որոն ցից առա ջի նով օտա րել է այն գույ քը, որը ձեռք է բեր վել 
օտար ման պա հին նա խոր դող մեկ տա րուց ավե լի վաղ, իսկ երկ րորդ գոր ծար քով 
օտա րել է այն գույ քը, որը ձեռք է բե րել օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն
թաց քում, ապա, ը ստ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու
թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի վե րը 
նշված կար գա վոր ման՝ օտար ման երկ րորդ գոր ծար քը դի տարկ վում է որ պես ապ
րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք: 

Այն դեպ քում, սա կայն, երբ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա
կան ան ձը մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում առա ջին գոր ծար քով օտա
րում է այն գույ քը, որը ձեռք է բե րել օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց
քում, իսկ երկ րորդ գոր ծար քով՝ այն գույ քը, որը ձեռք է բեր վել օտար ման պա հին 
նա խոր դող մեկ տա րուց ավե լի վաղ, ապա օրենսդրի որ դեգ րած մո տեց ման հա
մա ձայն՝ այս իրա վի ճա կում երկ րորդ գոր ծար քը չի կա րող դի տարկ վել որ պես 
ապ րան քի մա տա կա րա րում: Ը նդ որում, նման պայ ման նե րում առա ջին գոր ծար
քը նույն պես չի կա րող դի տարկ վել որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում, քա նի որ 
քննարկ վող իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում է 
երկ րորդ և ավե լի թվով նույն տե սա կի գույ քի օտա րու մը: 

Առաջ նորդ վե լով նույն տրա մա բա նու թյամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րել է նաև, որ միայն այն փաս տը, որ մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում 
նույն տե սա կի գույ քի օտար ման երկ րորդ գոր ծար քը հա մար վել է ապ րան քի մա
տա կա րա րում, ինքնին բա վա րար չէ, որ պես զի նույն օրա ցու ցային տա րում նույն 
տե սա կի եր րորդ գույ քի օտար ման գոր ծար քը ևս դի տարկ վի որ պես ապ րան քի 
մա տա կա րա րում: Մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում նույն տե սա կի գույ քի 
օտար ման եր րորդ գոր ծար քը ևս ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մա րե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է, որ, այդ գոր ծար քով օտար վող գույ քը ձեռք բեր ված լի նի օտար մա
նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ իրա վա հա րա բե րու
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ նա խա
տես ված գույ քի օտար ման երկ րորդ կամ հա ջոր դող գոր ծարքն ապ րան քի մա տա
կա րա րում հա մա րե լու տե սան կյու նից է ա կան է, որ տվյալ գոր ծար քով մեկ օրա
ցու ցային տա րում թվով երկ րորդ կամ հա ջոր դող ան գամ օտար վի այն պի սի 
գույք, որը ձեռք է բեր վել օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում, իսկ 
նույն օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում առա ջին գոր ծար քով օտար ված գույ քը 
ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ձեռք բե րե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը որևէ նշա նա կու
թյուն չու նի նույն օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում հե տա գա յում նույն տե սա կի 
գույքն օտա րե լու գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում որա կե լու հա մար: 

Այլ կերպ ասած՝ գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մա րե լու հա
մար է ա կան է ոչ թե դրան նա խոր դող գոր ծարք նե րով օտար ված նույն տե սա կի 
գույ քի ձեռք բեր ման, այլ հենց տվյալ գոր ծար քով օտար վող գույ քի ձեռք բեր ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է օրենսդրի կող մից իրա
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյու
նում առ կա «ե թե օտա րու մը կա տար վում է տվյալ գույ քի ձեռք բեր մա նը հա ջոր դող 
մեկ տա րին չգե րա զան ցող ժա մա նա կա հատ վա ծում» ար տա հայ տու թյան տա ռա ցի 
մեկ նա բա նու թյու նից, որում օրենսդիրն օգ տա գոր ծել է «տ վյալ գույ քի» ար տա հայ
տու թյու նը՝ նկա տի ունե նա լով քննարկ վող գոր ծար քով օտար վող գույ քը, այլ ոչ թե 
նույն օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում նախ կի նում օտար ված գույ քը: 
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Այս պի սով, մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում երկ րորդ և հա ջոր դող 
նույն տե սա կի գույ քի օտար ման գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում որա կե լու 
հա մար այդ գույ քի ձեռք բեր ման և օտար ման գոր ծարք նե րի միջև ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծը չպետք է գե րա զան ցի մեկ տա րին` ան կախ այն հան գա ման քից, 
թե երբ է ձեռք բեր վել տվյալ օրա ցու ցային տա րում առա ջինն օտար ված գույ քը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ 
սույն գոր ծով իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հից հե տո «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու 
մա սին» 19.12.2012 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 240– Ն օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2013 
թվա կա նին) 4– րդ հոդ վա ծով «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը շա րադրվել է նոր խմբագ րու թյամբ, ին չի ար դյուն
քում նախ կի նում գոր ծող խմբագ րու թյան 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ 
պար բե րու թյունն ը ստ է ու թյան վե րա շա րադրվել է 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տում, որ պի սի պայ ման նե րում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի կող մից սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում
ներն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից մեկ 
օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում նույն տե սա կի գույ քի օտար ման գոր ծարք նե
րը որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում դի տար կե լու վե րա բե րյալ հա վա սա րա
պես կի րա ռե լի են նաև 01.01.2013 թվա կա նից հե տո ծա գած իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րի նկատ մամբ: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ այն 
հար ցին, թե ինչ պես է հաշ վարկ վում իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան իմաս տով ապ րան քի մա տա կա րա
րում հա մար վող գոր ծար քով օտար ված գույ քի ձեռք բեր ման և օտար ման միջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշված հար ցը 
ևս է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծար քը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի իմաս տով ապ րան քի մա տա կա րա րում դի տար կե լու հա մար, քա նի որ 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու
թյամբ սահ ման ված մյուս պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պայ ման
նե րում գոր ծար քը կա րող է ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վել միայն այն 
դեպ քում, երբ ֆի զի կա կան ան ձը գույքն օտա րել է ձեռք բեր ման պա հից մեկ 
տար վա ըն թաց քում: 

Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ քննարկ
վող իրա վի ճակ նե րում գոր ծարք նե րի կնքման պա հի օրենսդրա կան կար գա վո
րում նե րին.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան շարժ գույ քի և տրանսպոր
տային մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ գոր ծարք նե րը կնքված են հա մար վում և դրանց 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն ան ձանց մոտ ծա գում է օրեն քով սահ
ման ված կար գով պե տա կան գրանցման պա հից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ինչ պես իրա վա հա րա բե
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ, այն
պես էլ ««Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 19.12.2012 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 240– Ն օրեն քի 
(ուժի մեջ է մտել 01.01.2013 թվա կա նին) 4– րդ հոդ վա ծով «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տում կա տար ված փո փո խու
թյուն նե րից հե տո գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տում 
սպա ռիչ կեր պով սահ ման ված է այն գույ քե րի ցան կը, որոնց օտա րու մը նույն 
պար բե րու թյամբ սահ ման ված մյուս պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու
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թյան դեպ քում հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում: Ը նդ որում, քննարկ վող 
նոր մե րով սահ ման ված գույ քե րի ցան կում նե րառ ված են ֆի զի կա կան ան ձանց 
պատ կա նող ան շարժ գույ քը և ան ձնա կան օգ տա գործ ման տրանսպոր տային մի
ջոց նե րը, այ սինքն՝ այն պի սի գույք, որի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
ծա գու մը և դա դա րումն օրենսդիրն այլ իրա վա կան ակ տե րով պայ մա նա վո րել է 
պե տա կան գրանցմամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի վեր լու ծու
թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քե րում, 
երբ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանցման, գոր ծար քը 
կա րող է կնքված հա մար վել միայն դրա նից ծա գող իրա վունքնե րը, տվյալ դեպ
քում՝ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը գրան ցե լու պա հից: 

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան շարժ գույ քի և տրանսպոր
տային մի ջոց նե րի օտար ման պա հը հա մընկ նում է օտար ման գոր ծար քից ծա գող 
իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման պա հի հետ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա տես ված՝ 
քննարկ վող գոր ծարք ներն ապ րան քի մա տա կա րա րում դի տար կե լու հա մար այդ 
գոր ծար քով օտար վող գույ քի՝ օտա րո ղի կող մից ձեռք բեր ման պա հը վեր ջի նիս 
ան վամբ նշված գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան 
գրանցման պահն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող կար գա վո րում նե րի հա մա ձայն՝ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա
սին» ՀՀ օրեն քով ԱԱՀ վճա րող ներ են հա մար վել նաև նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա
ծում թվարկ ված գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) իրա կա նաց նող ֆի զի կա կան 
ան ձինք: Ը նդ որում, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն սահ ման ված է եղել, որ ԱԱՀ վճա
րող ան ձանց հա մար ապ րան քի մա տա կա րար ման պահ է հա մար վել այն պա հը, 
երբ ապ րան քը հանձն վել է գնոր դին: 

Մինչ դեռ 01.01.2013 թվա կա նից օրենսդի րը տա րան ջա տել է ԱԱՀ վճա րող 
հա մար վող և ԱԱՀ– ի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրող ան ձանց հաս կա ցու
թյուն նե րը, և ը ստ նշված տա րան ջատ ման, «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի իմաս տով ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք ներ իրա
կա նաց րած ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք 
01.01.2013 թվա կա նից հե տո հա մար վում են ոչ թե ԱԱՀ վճա րող, այլ ԱԱՀ– ի վճար
ման պար տա վո րու թյուն կրող ան ձինք: 

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը փո փո խու թյան չի են թարկ վել, որ պի
սի պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 01.01.2013 թվա կա նից 
հե տո «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը վե րա բե
րում է բա ցա ռա պես նույն օրեն քի իմաս տով ԱԱՀ վճա րող հա մար վող ան ձանց:

Ն ման պայ ման նե րում անդրա դառ նա լով ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից իրա կա նաց վող՝ ապ րան քի մա տա կա րա
րում հա մար վող գոր ծար քով օտար ված գույ քի օտար ման պա հի հար ցին` Վճռա
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 01.01.2013 թվա կա նից հե տո ծա գած իրա վա հա րա բե
րու թյուն նե րի նկատ մամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տով նա խա տես ված 
գոր ծարք նե րի իրա կա նաց ման դեպ քում ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձանց մոտ ապ րան քը հանձնե լու պա հը պետք է հա մար վի տվյալ 
գոր ծար քով գույ քը ձեռք բե րող ան ձի՝ տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի գրանցման պա հը, քա նի որ 01.01.2013 թվա կա նից հե տո ծա գած իրա
վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տով 
նա խա տես ված գոր ծարք նե րի իրա կա նաց ման դեպ քում «Ավե լաց ված ար ժե քի 
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հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի չէ, իսկ ԱԱՀ– ի վճար ման 
պար տա վո րու թյուն կրող ան ձանց կող մից ապ րան քը հանձնե լու պա հի վե րա բե
րյալ որևէ այլ կար գա վո րում «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով 
նա խա տես ված չէ: 

Ինչ վե րա բե րում է մինչև 01.01.2013 թվա կա նը ծա գած իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րին, այդ թվում՝ սույն գոր ծով քննարկ ման առար կա իրա վա հա րա բե րու
թյա նը, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով սահ ման ված ապ րան քի հանձն ման 
պա հի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր կա նո նը պետք է կի րառ վի նույն օրեն քի 6– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված գոր ծարք նե րով օտար
վող գույ քի առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, և ը ստ այդմ, որ պես ապ
րան քը հանձնե լու պահ, հետևա բար նաև` ֆի զի կա կան ան ձի մոտ հար կային 
պար տա վո րու թյան (ԱԱՀ– ի հաշ վարկ ման) առա ջաց ման պահ, պետք է դի տարկ
վի գույ քը ձեռք բե րող ան ձի՝ տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա
վուն քի գրանցման պա հը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը բխում է այն հան գա ման քից, որ 
մինչև 01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված՝ ապ րան քը հանձնե լու 
պահն օտար վող գույ քը ձեռք բե րո ղին փաս տա ցի հանձնե լու պա հը դի տար կե լու 
պա րա գա յում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ գույ քի փաս տա ցի հանձն ման և ձեռք 
բե րո ղի կող մից դրա նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման պա հե
րը կա րող են չհա մընկ նել: Այդ պի սի դեպ քե րում հնա րա վոր է ստեղծ վի այն պի սի 
իրա վի ճակ, երբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սի ուժով ան ձի մոտ կա ռա ջա նա հար կային պար տա վո րու թյուն այն 
դեպ քում, երբ գույ քը փաս տա ցի հանձն վել է ավե լի վաղ, քան դրա նկատ մամբ 
գրանցվել է ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, այլ կերպ ասած՝ ան ձի 
մոտ հար կային պար տա վո րու թյու նը կա ռա ջա նա ավե լի վաղ, քան օրեն քով նա
խա տես ված օտա րու մը: Նման պայ ման նե րում առ կա է ան ձի նկատ մամբ հար
կային օրենսդրու թյամբ նա խա տես ված տույ ժե րի և տու գանքնե րի ան հար կի 
առա ջադրման վտանգ` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված հաշ վե տու ժա մա նա կաշրջա նը, 
սահ մա նային իրա վի ճակ նե րով պայ մա նա վոր ված, վրա կհաս նի ավե լի վաղ, 
քան գույ քի օտա րու մը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ինչ պես իրա վա
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ, 
այն պես էլ ««Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ 
և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 19.12.2012 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 240– Ն օրեն քի 
(ուժի մեջ է մտել 01.01.2013 թվա կա նին) 4– րդ հոդ վա ծով «Ավե լաց ված ար ժե քի հար
կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե
րից հե տո գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տով նա խա տես
ված գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում կա րող է հա մար վել այն դեպ քում, երբ, 
ի թիվս մյուս պայ ման նե րի, գույքն օտա րող ֆի զի կա կան ան ձի՝ տվյալ գույ քի նկատ
մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման օր վա և գույ քը ձեռք բե րող ան ձի՝ 
տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման օր վա միջև ըն
կած ժա մա նա կա հատ վա ծը չի գե րա զան ցում մեկ տա րին:
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40. « Հայ Ռուս կո գե նե րա ցիա» ՓԲԸ–ն ընդդեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն
թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/11054/05/13

Խն դիր. –  Արդյո՞ք ան ձը են թա կա է առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման 
են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 26– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան, եթե է լեկտրա կան 
և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա նի կար գա բեր ման– գոր
ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա տար ման ըն թաց քում ար տադ րել և բաշխման 
ցանց է առա քել է լեկտրա կան է ներ գիա` ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա
ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան 
ժամ կետն ավարտ ված լի նե լու պայ ման նե րում,

–   ի՞նչ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում է ծա գում է լեկտրա կան և (կամ) 
ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա նի կար գա բեր ման– գոր
ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն քում ար տադրված է լեկտրաէ ներ
գիան բաշխման ցանց առա քե լուն ուղղ ված գոր ծար քի ար ժե քից շա հու
թա հարկ և ավե լաց ված ար ժե քի հարկ հաշ վար կե լու և վճա րե լու` ար
տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու
նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձի հար կային պար տա վո րու թյու նը:  

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
օրենսդի րը « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծով ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար սահ մա նել է պա տաս խա նատ վու թյուն 
առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե
լու հա մար: Նշված պա տաս խա նատ վու թյունն առա ջա նում է հետևյալ պայ ման
նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1)  ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք զբաղ վում են գոր ծու նե ու
թյան որո շա կի տե սա կով, որի իրա կա նաց ման հա մար օրեն քով պա հանջվում է 
լի ցեն զիա,

2)  ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք այդ գոր ծու նե ու թյունն իրա
կա նաց նում են առանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի առ կա յու թյան: 

Ընդ որում, վե րը նշված իրա վա խախտ ման հա մար օրենսդի րը որ պես պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց է ը նտրել տու գան քը, որի չա փը պայ մա նա վոր
ված է լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիայի 
տրա մադրման հա մար օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի դրույ քա չա
փով և կազ մում է այդ դրույ քա չա փի տաս նա պա տի կը: Բա ցի այդ, « Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի ուժով առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման 
են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար ֆի զի կա կան և իրա վա բա
նա կան ան ձան ցից են թա կա է բռնա գանձման նաև լի ցեն զա վոր ման հա մար 
օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը` որ պես վնա սի հա տու ցում:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ
րու թյամբ 26– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ՀՀ իրա վա կան հա
մա կար գում մինչև 01.01.2012 թվա կա նը ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան
ձանց կող մից առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն 
իրա կա նաց նե լը դի տարկ վել է որ պես ապօ րի նի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու
նե ու թյուն: Նշված իրա վա խախտ ման հա մար օրենսդի րը որ պես պա տաս խա
նատ վու թյան մի ջոց էր ը նտրել տու գան քը, որի չա փը պայ մա նա վոր ված էր լի
ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար դյուն քում ստաց ված և 
հար կային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված իրաց ման 
շրջա նա ռու թյու նով (հա մա խառն եկամ տով) և կազ մում էր այդ իրաց ման շրջա
նա ռու թյան (հա մա խառն եկամ տի) 50 տո կո սը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ մինչև 01.01.2012 
թվա կա նը գոր ծող հար կային օրենսդրու թյան տե սան կյու նից վե րոգ րյալ պա

¾ç 
416–434
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տաս խա նատ վու թյան մի ջոցն առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա 
գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց րած ան ձի հա մար այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով հա
մար վել է վերջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն: Այ սինքն` առանց լի ցեն
զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց րած ան ձին 
« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու
թյամբ 26– րդ հոդ վա ծի հիմ քով պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և նրա 
նկատ մամբ լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար դյուն
քում ստաց ված և հար կային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ
ված իրաց ման շրջա նա ռու թյան (հա մա խառն եկամ տի) 50 տո կո սի չա փով տու
գան քի նշա նակ ման դեպ քում տվյալ ան ձն ազատ վել է այդ գոր ծու նե ու թյան հա
մար առա ջա ցող մյուս բո լոր հար կային պար տա վո րու թյուն նե րից:

Փաս տո րեն, առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու
թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե
րա բե րյալ մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող հար կային օրենսդրու թյամբ սահ
ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րը հան գում են հետևյա լին.

1. ա ռանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյու նը հան
դի սա ցել է ապօ րի նի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն, 

2. ա ռանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ
վե լու հա մար որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց են թա կա էր կի րառ ման 
տու գան քը,

3. նշված պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի` տու գան քի չա փը կազ մում էր 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար դյուն քում ստաց ված 
և հար կային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված իրաց ման 
շրջա նա ռու թյան (հա մա խառն եկամ տի) 50 տո կո սը, 

4. ա ռանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ
վե լու հա մար ան ձի նկատ մամբ վե րը նշված տու գան քի կի րա ռու մը հա մար վել է 
վերջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն` ապօ րի նի գոր ծու նե ու թյան մա սով. 
այդ դեպ քում լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյան 
հա մար որևէ այլ հար կային պար տա վո րու թյուն չէր կա րող առա ջա նալ:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող և ներ
կա յումս գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի տար բե
րու թյուն ներ կա յումս գոր ծող հար կային օրենսդրու թյան` մինչև 01.01.2012 թվա
կա նը գոր ծող հար կային օրենսդրու թյան տե սան կյու նից առանց լի ցեն զիայի 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյու նը հան դի սա ցել է ապօ րի նի ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն և այդ պի սի իրա վա խախ տում կա տա րած ան ձի 
նկատ մամբ մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող օրեն քով նա խա տես ված պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի (ի րաց ման շրջա նա ռու թյան 50 տո կո սի չա փով 
տու գանք) կի րա ռումն այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով հա մար վել է վերջ նա կան 
հար կային պար տա վո րու թյուն: Մինչ դեռ ներ կա յումս գոր ծող հար կային 
օրենսդրու թյան հա մա ձայն` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր
ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան մի
ջո ցի (լի ցեն զիայի հա մար օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի դրույ քա չա
փի տաս նա պա տի կի չա փով տու գանք և վնա սի հա տու ցում` պե տա կան տուր քի 
գու մա րի չա փով) կի րա ռու մը չի հա մար վում վերջ նա կան հար կային պար տա վո
րու թյուն և ան ձին չի ազա տում լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա
մար առա ջա ցող մյուս բո լոր հար կային պար տա վո րու թյուն նե րից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րոգ րյալ իրա վա կան նոր մե րի հա մա
կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նող իրա վա
բա նա կան ան ձանց, է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիա սպա ռող նե րի, ինչ պես 
նաև պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն ներն 
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օրենսդի րը կար գա վո րել է «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քով, որի հա մա
ձայն` է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում որո շա կի գոր ծու նե ու թյուն, մաս նա վո րա
պես` է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյու նը (նե րա ռյալ` 
դրանց հա մակցված ար տադ րու թյուն) կամ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ
գիայի առու վա ճառք, կա րող է իրա կա նաց վել բա ցա ռա պես հա մա պա տաս
խան լի ցեն զիայի առ կա յու թյան դեպ քում: Ը նդ որում, «Է ներ գե տի կայի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ, 24– րդ և 25– րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև « Հան րային 
ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող մարմ նի մա սին» ՀՀ օրեն քի վկա յա կոչ ված 
իրա վադ րույթ նե րի ուժով է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում իրա կա նաց վող գոր
ծու նե ու թյու նը լի ցեն զա վո րե լու, այդ գոր ծու նե ու թյան հա մար լի ցեն զիա ստա
նա լու վե րա բե րյալ հայ տի քննարկ ման և լի ցեն զիայի տրման կարգն ու պայ
ման նե րը, գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիայի պայ ման նե րը սահ մա նե լու իրա վա սու
թյու նը վե րա պահ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան րային ծա ռա յու
թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ րագրված է, որ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ
գիայի ար տադ րու թյան (նե րա ռյալ` դրանց հա մակցված ար տադ րու թյան) գոր
ծու նե ու թյու նը կա րող է իրա կա նաց վել միայն հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի 
առ կա յու թյան դեպ քում: Այ սինքն` է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի ար
տադ րու թյու նը (նե րա ռյալ` դրանց հա մակցված ար տադ րու թյու նը) օրեն քի ուժով 
հա մար վում է լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն: Հետևա բար տնտե
սա կան գոր ծու նե ու թյան այդ տե սա կով առանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի 
առ կա յու թյան զբաղ վե լու դեպ քում առա ջա նում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
26– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
34– րդ և 35– րդ հոդ ված նե րով օրենսդի րը սահ մա նել էր է ներ գե տի կայի բնա գա
վա ռում տրվող լի ցեն զիա նե րի հետևյալ տե սակ նե րը.

1) ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման 
գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա, որով ան ձին տրվում էր է լեկտրա կան և (կամ) ջեր
մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան (նե րա ռյալ` է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ
գիայի հա մակցված ար տադ րու թյան) կա յան ներ կա ռու ցե լու իրա վունք, 

2) է լեկ տրաէ ներ գիայի ար տադ րու թյան լի ցեն զիա, որով ան ձին տրվում էր 
է լեկտրա կան է ներ գիա (հ զո րու թյուն) ար տադ րե լու, ինչ պես նաև շու կայի կա
նոն նե րով այն վա ճա ռե լու իրա վունք: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ
գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի, ինչ պես նաև ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող 
հանձնա ժո ղո վի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 30.01.2002 
թվա կա նի թիվ 4 որոշ մամբ (ու ժը կորց րել է 02.01.2014 թվա կա նին) հաս տատ
ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու
նե ու թյան լի ցեն զա վոր ման» կար գի` սույն որոշ մամբ վկա յա կոչ ված հա մա պա
տաս խան իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա
նը գտել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օրենսդրու թյան 
հա մա ձայն` է լեկտրա կան է ներ գիա (հ զո րու թյուն) ար տադ րե լու և վա ճա ռե լու 
իրա վուն քով օժտված էր միայն է լեկտրա կան է ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ
րու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը, իսկ ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա
ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձն 
օժտված չէր նման իրա վուն քով:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նշել, 
որ է լեկտրա կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի 
հա մակցված ար տադ րու թյան) կա յան նե րի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ
խա տանքնե րի ըն թաց քում ևս, ը ստ է ու թյան, ար տադրվում է է լեկտրա կան 
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է ներ գիա, որն առաք վում է բաշխման ցանց: Սա կայն կար գա բեր ման– գոր ծարկ
ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում է լեկտրաէ ներ գիայի ար տադ րու թյու նը և 
առա քումն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին կար գա վոր վում էր հա տուկ 
իրա վա կան ռե ժի մով, որը հան գում է հետևյա լին.

1) է լեկտրա կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ
գիայի հա մակցված ար տադ րու թյան) կա յան նե րի կար գա բեր ման– գոր ծարկ
ման աշ խա տանքներ կա րող էր կա տա րել միայն ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե
րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը, 

2) է լեկտրա կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ
գիայի հա մակցված ար տադ րու թյան) կա յան նե րի կար գա բեր ման– գոր ծարկ
ման աշ խա տանքնե րը կա տար վում են մինչև ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի 
կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան 
ժամ կե տի ավար տը,

3)  կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն քում բաշխման 
ցանց է առաք վում է լեկտրաէ ներ գիա, որի հաշ վառ ման և վճար ման հետ կապ
ված հար ցե րը կա նո նա կար գե լու նպա տա կով կնքվում է հա տուկ պայ մա նա գիր: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա
ցու թյան, որ ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման 
գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձի կող մից մինչև այդ լի ցեն զիայի գոր ծո
ղու թյան ժամ կե տի ավար տը կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի 
կա տար ման ըն թաց քում է լեկտրաէ ներ գիա ար տադ րե լու և բաշխման ցանց 
առա քե լու դեպ քում ան ձը չի կա րող են թարկ վել « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
26– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան` առանց լի ցեն զիայի 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար, քա նի որ 
ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու
թյան լի ցեն զիայի առ կա յու թյու նը բա վա րար և ան հրա ժեշտ պայ ման է մինչև 
այդ լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը կար գա բեր ման– գոր ծարկ
ման աշ խա տանքնե րի կա տար ման ըն թաց քում է լեկտրաէ ներ գիա ար տադ րե լու 
և բաշխման ցանց առա քե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ 
հոդ վա ծում առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա
մար պա տաս խա նատ վու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ վե րը 
նշված օրենսդրա կան փո փո խու թյուն նե րը կա տար վել են «« Հար կե րի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում կա
տա րե լու մա սին» 07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն ՀՀ օրեն քով, որն ուժի 
մեջ է մտել 01.01.2012 թվա կա նին:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 29.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1000 
որոշ մամբ անդրա դառ նա լով ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյան 
սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը, ար տա հայ տել է 
այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ` ժա մա նա կի մեջ 
իրա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան կա նո նա կար գու մը հիմն վում է այն տրա մա
բա նու թյան վրա, որ իրա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան մեր
ժումն ընդ հա նուր կա նոն է, իսկ այդ ակ տե րի հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը`  բա ցա ռու թյուն ը նդ հա նուր կա նո նից: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ
րա կան դա տա րա նի` 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 42– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սում ամ րագրված նոր մի իրա վա կան բո վան դա
կու թյու նը հան գում է նրան, որ այն իրա վա կան ակտն ըն դու նող մարմ նի հայե
ցո ղու թյանն է թող նում ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող կամ պա տաս խա
նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ մեղ մաց նող իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ 
հա ղոր դե լը: Միա ժա մա նակ այս նոր մը սահ մա նում է այդ հայե ցո ղու թյունն 
իրաց նե լու ըն թա ցա կար գը, այն է` յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում իրա վա կան 
ակտն ըն դու նող մար մի նը, իրաց նե լով իրեն Սահ մա նադ րու թյամբ տրված հայե
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ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը, տվյալ իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր
դե լու նպա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում տվյալ ակ տում ամ րագ րում է այդ 
ակ տին հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույթ: Նշված հայե ցո ղու թյունն 
իրաց նե լու այս ըն թա ցա կարգն ինքնան պա տակ չէ և տրա մա բա նո րեն բխում է 
Սահ մա նադ րու թյամբ` իրա վա կան ակ տե րի ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան կա
նո նա կարգման ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ
վա ծում կա տար ված այդ փո փո խու թյուն նե րը` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր
ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյան առանձնա հատ
կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, չեն կա րող ունե նալ հե տա դարձ ուժ. առանց լի ցեն
զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու
թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ «« Հար կե րի մա սին» Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա
սին» 07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րը 
չեն կա րող տա րած վել այդ օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լուց` 01.01.2012 թվա կա նից 
առաջ ծա գած հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Այ սինքն` առանց լի
ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար պա տաս խա նատ
վու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ «« Հար կե րի մա սին» Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու 
մա սին» 07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում
նե րը չեն կա րող կի րառ վել այդ օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լուց` 01.01.2012 թվա կա նից 
առաջ առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե
լու հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյուն են թար կե լու դեպ քում:

Նշված դա տո ղու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել իրա
վա կան ակ տե րի` ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ սահ մա նադ րաի
րա վա կան այն սկզբուն քը, որ ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` իրա վա կան ակ տե
րը չեն գոր ծում հե տա դարձ ուժով, իսկ ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող 
իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լը թողնված է այդ իրա վա կան 
ակտն ըն դու նող մարմ նի հայե ցո ղու թյա նը, որն իրա կա նաց վում է տվյալ ակ տում 
այդ ակ տին հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի ամ րագրման ձևով: Մինչ
դեռ «« Հար կե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու
թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն 
ՀՀ օրեն քը, որն ուժի մեջ է մտել 01.01.2012 թվա կա նին, չի նա խա տե սում առանց 
լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար պա տաս խա
նատ վու թյան մա սով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծում կա տար
ված փո փո խու թյուն նե րի հե տա դարձ ուժի վե րա բե րյալ որևէ դրույթ:

Սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ շա հու թա հար կը 
պե տա կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հարկ է, որի հարկ վող օբյեկ տը ռե զի
դենտնե րի հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ
ման նե րից դուրս ստաց վող հարկ վող շա հույթն է Ը նդ որում, հարկ վող շա
հույթ է հար կա տուի հա մա խառն եկամ տի, այ սինքն` հաշ վե տու տա րում ան
կախ դրանց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տուի բո լոր եկա մուտ նե րի հան
րա գու մա րի, և օրեն քով սահ ման ված նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու
թյու նը: Օրենսդի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծում 
սահ մա նել է, որ նշված օրեն քի իմաս տով եկա մու տը հաշ վե տու տար վա ըն
թաց քում ակ տիվ նե րի ներ հոս քը, աճը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի նվա
զումն է, որը հան գեց նում է հար կա տուի սե փա կան կա պի տա լի ավե լաց մա նը` 
այդ եկա մուտ նե րի շար քում նա խա տե սե լով նաև հար կա տուի կող մից իրաց
վող ապ րանքնե րից կամ ար տադ րան քից ստաց վող հա սույ թը, որը հան գեց
նում է նրա սե փա կան կա պի տա լի ավե լաց մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ հար կա տուն շա հու թա հար կի գծով 
հարկ վող շա հույ թը որո շե լիս եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ վա ռու մը պետք է 
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իրա կա նաց նի հաշ վեգրման եղա նա կով` ել նե լով այդ եկա մուտ նե րի ստաց ման 
իրա վուն քը ձեռք բե րե լու կամ դրա հա մար այդ ծախ սե րը ճա նա չե լու պա հից, 
ան կախ եկամ տի փաս տա ցի ստաց ման կամ վճա րում նե րի իրա կա նաց ման 
ժամ կե տից: Հետևա բար հաշ վեգրման եղա նա կով եկա մուտ նե րը հաշ վա ռե լու 
հար կա տուի պար տա վո րու թյունն առա ջա նում է ոչ թե եկամ տի փաս տա ցի 
ստաց ման, այլ եկա մուտ նե րի ստաց ման իրա վուն քը ձեռք բե րե լու պա հից: 
Օրենսդի րը սահ մա նել է նաև հարկ վող շա հույ թը որո շե լիս եկամ տի ստաց ման 
իրա վուն քը ձեռք բե րե լու պա հը: Մաս նա վո րա պես` « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 43– րդ հոդ վա ծի (ա) կե տի հա մա ձայն` եկամ տի ստաց ման իրա
վուն քը հա մար վում է ձեռք բեր ված հետևյալ դեպ քե րից որևէ մե կի առ կա յու
թյան դեպ քում.

1)  հա մա պա տաս խան գու մարն ան վե րա պա հո րեն են թա կա է վճար ման 
(հա տուց ման) հար կա տուին,

2)  հար կա տուն կա տա րել է գոր ծար քից կամ պայ մա նագ րից բխող պար
տա վո րու թյուն նե րը (նույ նիսկ հա մա պա տաս խան գու մա րի ստաց ման պա հը հե
տաձգված լի նե լու կամ վճա րում նե րը մաս– մաս իրա կա նաց վե լու դեպ քե րում):

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա
հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քով է լեկտրա
կան է ներ գիա (հ զո րու թյուն) ար տադ րե լու և վա ճա ռե լու իրա վուն քով 
օժտված էր միայն է լեկտրա կան է ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի
ցեն զիա ունե ցող ան ձը, իսկ ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ 
վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձն օժտված չէր նման 
իրա վուն քով: Սա կայն, մյուս կող մից, ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող 
հանձնա ժո ղո վի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 30.01.2002 
թվա կա նի թիվ 4 որոշ մամբ (ու ժը կորց րել է 02.01.2014 թվա կա նին) հաս տատ
ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու
նե ու թյան լի ցեն զա վոր ման» կար գով սահ ման ված էր, որ է լեկտրա կան կամ 
ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար
տադ րու թյան) կա յան նե րի կա ռուց ման լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը մինչև այդ լի
ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը պար տա վոր է կա տա րել կար գա
բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքներ, որոնց ար դյուն քում բաշխման ցանց 
առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման և վճար ման հետ կապ ված հար
ցե րը կա նո նա կարգվում են հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րով: Այ սինքն` ար
տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու
թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձի կող մից մինչև լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ
կե տի ավար տը կա տար վող կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի 
ար դյուն քում բաշխման ցանց է առաք վում է լեկտրաէ ներ գիա. այդ է լեկտրաէ
ներ գիայի հաշ վառ ման և վճար ման հետ կապ ված հար ցե րը կա նո նա կար գե լու 
նպա տա կով կնքվում է հա մա պա տաս խան պայ մա նա գիր, որի օրի նա կե լի ձևը 
կամ պար տա դիր պայ ման նե րը սահ մա նում է ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե
րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման 
աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ
մա նագ րի օրի նա կե լի ձևը հաս տատ վել է ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը 
կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 22.04.2005 թվա կա նի թիվ 43– Ն որոշ մամբ, որի 
հա մա ձայն` այդ պայ մա նա գիրն ունի, ի թիվ այլ նի, հետևյալ պայ ման նե րը. Կա
ռու ցո ղը կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա տար ման ըն թաց
քում ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիան առա քում է Բաշ խո ղին, իսկ Բաշ խո ղը 
վճա րում է առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար պայ մա նագ րով սահ ման ված 
կար գով, այ սինքն` է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն
զիայի և առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) հա մար սա կագ նի սահ
ման ման մա սին ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո
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վի որո շում նե րի պատ ճեն նե րը Կա ռու ցո ղի կող մից ներ կա յաց նե լուց և է լեկտրա
է ներ գիայի (հ զո րու թյան) առու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ուժի մեջ մտ նե լուց հե
տո` մինչև առա ջին հաշ վար կային ամս վան հա ջոր դող ամ սի 25– ը: 

Այս պի սով, կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում 
առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով ար տադ րա կան 
հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա 
ունե ցող ան ձի կող մից մինչև լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը 
կա տար վող կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն քում 
բաշխման ցանց է առաք վում է լեկտրաէ ներ գիա, որի դի մաց եկա մուտ ստա նա
լու իրա վունքն ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն
ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը ձեռք է բե րում հետևյալ պայ ման
նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող
մից է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յան կա ռու
ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող ան ձին տրա մադրվել է է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու
թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիա,

2) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող
մից սահ ման վել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ
րու թյան կա յա նից առաք վող է լեկտրա կան է ներ գիայի սա կա գի նը,

3) կնքվել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ
րու թյան կա յա նից ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) առու վա ճառ
քի պայ մա նա գիր, և այն մտել է ուժի մեջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա
րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ
գիայի ար տադ րու թյան կա յան կա ռու ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը` որ պես 
հար կա տու, է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա
նի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն քում բաշխման 
ցանց առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի դի մաց « Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի իմաս տով եկամ տի ստաց ման իրա վունք է ձեռք բե րում վե րոգ րյալ 
պայ ման նե րի միա ժա ման կյա առ կա յու թյան պա րա գա յում, քա նի որ կար գա բեր
ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի 
հաշ վառ ման պայ մա նագ րով վճար ման են թա կա գու մարն ան վե րա պա հո րեն 
հա տուց ման են թա կա է դառ նում միայն այդ պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա
հից` ան կախ եկամ տի փաս տա ցի ստաց ման կամ վճա րում նե րի իրա կա նաց ման 
ժամ կե տից:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հար կի` որ
պես անուղ ղա կի հար կի հարկ վող օբյեկտն ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող
նե րի կող մից իրա կա նաց վող օրեն քով սահ ման ված բո լոր գոր ծարք նե րի (գոր
ծառ նու թյուն նե րի) ամ բողջ ար ժեքն է (շրջա նա ռու թյու նը): Ը նդ որում, «Ավե լաց
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի իմաս տով ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կով հարկ վում են, ի թիվս այլ նի, հետևյալ գոր ծարք նե րը (գոր ծառ
նու թյուն նե րը).

1) ապ րանքնե րի մա տա կա րա րու մը, այ սինքն` գույ քի նկատ մամբ սե փա
կա նու թյան իրա վուն քը որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի 
փո խան ցե լուն ուղղ ված գոր ծար քը, 

2) ան հա տույց սպա ռու մը, այ սինքն` ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող
նե րի կող մից ապ րանքնե րի ան հա տույց հատ կաց մա նը կամ ծա ռա յու թյուն նե րի 
ան հա տույց մա տուց մանն ուղղ ված գոր ծար քը: 

Օ րենսդի րը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8– րդ հոդ վա
ծով սահ մա նել է ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը 
(հարկ ման բա զան) որո շե լու կար գը` ը ստ հա մա պա տաս խան գոր ծարք նե րի 
(գոր ծառ նու թյուն նե րի), որի հա մա ձայն` 
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1) ապ րանքնե րի  մա տա կա րար ման դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար
կով հարկ վող շրջա նա ռու թյուն է հա մար վում այդ գոր ծար քի ար ժե քը դրա մա
կան ար տա հայ տու թյամբ, որը գնոր դը պետք է վճա րի մա տա կա րա րին որ պես 
հա տու ցում` առանց ավե լաց ված ար ժե քի հար կի, 

2) ապ րանքնե րի ան հա տույց մա տա կա րար ման դեպ քում ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կով հարկ վող շրջա նա ռու թյուն է հա մար վում այդ պի սի կամ նույ
նան ման գոր ծարք նե րի հա մար հա մե մա տե լի հան գա մանքնե րում որ պես հարկ
վող շրջա նա ռու թյուն ըն դուն վող` օրեն քին հա մա պա տաս խան որոշ վող մե ծու
թյան, իսկ դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում` հա ման ման պայ ման նե րում գոր ծող 
այլ հարկ վճա րո ղի կող մից հա մե մա տե լի հան գա մանքնե րում նույ նան ման գոր
ծարք նե րի հա մար սո վո րա բար որ պես հարկ ման օբյեկտ ըն դուն վող մե ծու թյան 
(գոր ծար քի իրա կան ար ժե քի) 80 տո կո սը կազ մող մե ծու թյու նը: 

Ընդ որում, օրենսդի րը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
31– րդ հոդ վա ծում հա տուկ կար գա վոր ման է են թար կել ապ րանքնե րի մա տա կա
րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ան հա տույց սպառ ման գոր ծարք նե
րի դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա
րո ղի հար կային պար տա վո րու թյան ծագ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն
նե րը` ամ րագ րե լով, որ այդ դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հարկ 
վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը ծա գում է այն պա հին, երբ, ի թիվ այլ
նի, ապ րանքներն առաք վել կամ հանձն վել են գնորդ նե րին, կամ ծա ռա յու թյուն
նե րը մա տուց վել են պատ վի րա տու նե րին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 439– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով ամ րա
գրված կա նոն նե րը հա մադ րե լով ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող հանձնա ժո
ղո վի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 30.01.2002 թվա կա նի 
թիվ 4 որոշ մամբ (ու ժը կորց րել է 02.01.2014 թվա կա նին) հաս տատ ված « Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյան լի
ցեն զա վոր ման» կար գի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի, ինչ պես նաև ՀՀ հան
րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 22.04.2005 թվա կա նի 
թիվ 43– Ն որոշ մամբ հաս տատ ված կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա
տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա
նագ րի օրի նա կե լի ձևի հետ` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կար գա բեր
ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի 
հաշ վառ ման պայ մա նա գի րը հա տու ցե լի գոր ծարք է: Այս պես, քննարկ վող պայ
մա նագ րով Կա ռու ցո ղը կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա
տար ման ըն թաց քում ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիան առա քում է Բաշ խո ղին, 
իսկ Բաշ խո ղը վճա րում է առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար պայ մա նագ
րով սահ ման ված կար գով: Այ սինքն` այդ պայ մա նագ րով Բաշ խո ղը Կա ռու ցո ղի` 
է լեկտրաէ ներ գիա առա քե լու պար տա վո րու թյան կա տար ման դի մաց կրում է 
այդ է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար վճա րե լու հան դի պա կան պար տա վո րու թյուն: 
Այլ կերպ ասած` կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում 
առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով Կա ռու ցողն առաք
ված է լեկտրաէ ներ գիայի դի մաց Բաշ խո ղից հա մա պա տաս խան վճար ստա նա
լու իրա վունք ունի:

Փաս տո րեն, կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում 
առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նա գի րը հա տու ցե լի գոր
ծարք է, որը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով հա
մար վում է ապ րանքնե րի մա տա կա րար ման գոր ծարք. այն ուղղ ված է որո շա կի 
ար տադ րան քի (է լեկտրա կան է ներ գիա) նկատ մամբ Կա ռու ցո ղի սե փա կա նու
թյան իրա վուն քը որո շա կի հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի` Բաշ խո ղին փո խան
ցե լուն: Այ սինքն` կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում 
առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նա գի րը չի կա րող հա մար
վել ապ րանքնե րի ան հա տույց մա տա կա րար ման (ան հա տույց սպառ ման) գոր
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ծարք` «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով: Հետևա
բար «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի` ապ
րանքնե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ան հա տույց 
սպառ ման գոր ծարք նե րի դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հարկ 
վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյան ծագ ման պա հի հետ կապ ված հա րա
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող իրա վադ րույթ նե րը տվյալ պայ մա նագ րի նկատ
մամբ կի րա ռե լի չեն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա
տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա
նագ րի` որ պես ապ րանքնե րի մա տա կա րար ման գոր ծար քի հա մար ար տադ րա
կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի
ցեն զիա ունե ցող ան ձի` ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու
թյունն առա ջա նում է միայն այն դեպ քում, երբ հնա րա վոր է որո շել ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը (հարկ ման բա զան), այ սինքն` այդ 
գոր ծար քի ար ժե քը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ, որը գնոր դը պետք է վճա
րի մա տա կա րա րին որ պես հա տու ցում: Իսկ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ
խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա
նագ րով առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի դի մաց վճար ման են թա կա կոնկ րետ 
գու մա րի չա փը կա րող է պարզ դառ նալ միայն հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա
մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող
մից է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յան կա ռու
ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող ան ձին տրա մադրվել է է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու
թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիա,

2) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող
մից սահ ման վել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ
րու թյան կա յա նից առաք վող է լեկտրա կան է ներ գիայի սա կա գի նը,

3) կնքվել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ
րու թյան կա յա նից ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) առու վա ճառ
քի պայ մա նա գիր, և այն մտել է ուժի մեջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա
րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա
տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա
նագ րով է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յան 
կա ռու ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող և ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող հա մար վող 
ան ձը կա րող է և պար տա վոր է կա տա րել ավե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ
վարկ ներ և վճա րել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ միայն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի 
միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պա րա գա յում, քա նի որ կար գա բեր ման– գոր
ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ
վառ ման պայ մա նագ րով ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող շրջա նա ռու
թյու նը, այ սինքն` այդ գոր ծար քի ար ժե քը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ, որո
շե լի է դառ նում միայն այդ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:
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41. Ռազ միկ Մով սի սյանն ընդդեմ ՀՀ  աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար
ցերի նա խա րա րու թյան սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու
թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/11173/05/13

Խն դիր. Արդյո՞ք լրա ցու ցիչ փաս տաթղթե րի ներ կա յաց ման դեպ քում նախ
կի նում նշա նակ ված կեն սա թո շա կը են թա կա է վե րա հաշ վարկ ման ուժը կորց
րած իրա վա կան ակ տով սահ ման ված կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի 
առ նե լով բո ղո քի հիմ քում բարձրաց ված հար ցադ րու մը, նախևա ռաջ հարկ է հա
մա րել անդրա դառ նալ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ կի րառ վող 
օրենսդրու թյան հար ցը որո շե լու խնդ րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վար կի իրա վա
հա րա բե րու թյուն ներն օրեն քով սահ ման ված ինքնու րույն իրա վա հա րա բե րու
թյուն ներ են, որոնց ծա գու մը, բա ցա ռու թյամբ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 38– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի, մյուս բո լոր դեպ քե
րում պայ մա նա վոր ված է կեն սա թո շա կա ռուի կող մից հա մա պա տաս խան դի
մու մը և ան հրա ժեշտ փաս տաթղթերն իրա վա սու մար մին ներ կա յաց նե լով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ պե տա կան կեն
սա թո շակ նե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում գոր ծող օրենսդրու թյամբ ևս կեն սա թո
շա կի վե րա հաշ վարկ ման իրա վա հա րա բե րու թյան ծա գու մը պայ մա նա վոր ված է 
եղել կեն սա թո շա կա ռուի կող մից նշա նակ ված կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե
լու հա մար դի մե լու հան գա ման քով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թե՛ նախ կի նում գոր ծող և թե՛ 
ներ կա յումս գոր ծող օրենսդրու թյու նը նա խա տե սել է, որ կեն սա թո շա կը վե րա
հաշ վար կե լու իրա վունք վե րա պա հող հան գա մանքներ առա ջա նա լու դեպ քում 
վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են միայն կեն
սա թո շա կա ռուի կող մից հա մա պա տաս խան դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով, 
բա ցա ռու թյամբ հիմ նա կան կեն սա թո շա կի չա փը կամ աշ խա տան քային ստա ժի 
մեկ տար վա ար ժե քը փոխ վե լու դեպ քե րի:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ թե՛ նախ կի նում գոր
ծող և թե՛ ներ կա յումս գոր ծող օրենսդրու թյու նը նա խա տե սել է, որ կեն սա թո շա
կը վե րա հաշ վար կե լու հա մար լրա ցու ցիչ փաս տաթղթե րի ներ կա յաց ման դեպ
քում նախ կի նում նշա նակ ված կեն սա թո շա կը են թա կա է վե րա հաշ վարկ ման 
գոր ծող օրեն քի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կեն սա թո շա կը 
վե րա հաշ վար կե լու իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի է կեն
սա թո շա կա ռուի կող մից վե րա հաշ վար կե լու հա մար լիա զոր մար մին դի մե լու 
պա հի դրու թյամբ գոր ծող օրենսդրու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ կեն սա թո շա կի նշա նակ ման, հաշ
վարկ ման և վե րա հաշ վարկ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը մինչև 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն 
ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտ նե լը, այն է՝ մինչև 01.01.2011 թվա կա նը, կար գա վոր վել են 
նախ՝ «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա
սին» 25.02.1992 թվա կա նի թվա կա նի թիվ ՀՕ– 13 ՀՀ օրեն քով, ապա՝ «ՀՀ քա
ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» 06.12.1995 
թվա կա նի թիվ ՀՕ– 26 ՀՀ օրեն քով, այ նու հետև՝ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 
մա սին» 19.11.2002 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քով:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 78– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի բո
վան դա կու թյու նից հետևում է, որ այն դեպ քե րում, երբ իրա վա կան ակտն ուժը 
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կորց րած է ճա նաչ վում, այդ ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է միայն մինչև 
դրա ուժը կորց նե լու օրը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա և չի տա րած վում 
դրա նից հե տո ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, եթե նույն օրեն քով կամ 
ակտն ուժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին իրա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես
ված չէ։ Այ սինքն՝ ը ստ ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան հա
մընդ հա նուր սկզբուն քի՝ իրա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա 
ուժի մեջ եղած ժա մա նա կա հատ վա ծում ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ: Այլ կերպ ասած՝ իրա վա կան ակ տի կի րա ռե լի ու թյան հարցն ուղ
ղա կի ո րեն կապ ված է կար գա վոր ման առար կան կազ մող իրա վա հա րա բե րու
թյան ծագ ման պա հի հետ: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 15.01.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 723 
որոշ մամբ նշել է, որ մինչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրենքն 
ուժի մեջ մտ նելն առանձնա պես վնա սա կար, առանձնա պես ծանր պայ ման նե
րում աշ խա տած և կեն սա թո շա կի նշա նա կում ստա ցած ան ձինք ակնկա լիք են 
ունե ցել, որ իրենց կեն սա թո շա կը են թա կա է հաշ վարկ ման ար տո նյալ կար գով, 
սա կայն նույն օրեն քի 73– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի ուժով այդ ար տո նյալ կար գը 
վե րաց վել է՝ ան տե սե լով նաև նշված պայ ման նե րում աշ խա տած ան ձանց 
ակնկա լիքն առ այն, որ իրենց կեն սա թո շա կը հաշ վարկ վե լու է ար տո նյալ կար
գով: Ան ձի իրա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մե րի հե տա դարձ ուժի ար
գել ման սկզբունքն իրա վա կան ան վտան գու թյան սկզբուն քի հետ մեկ տեղ կոչ
ված է ապա հո վե լու լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի հան դեպ հար գան քը: 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 ար դյուն քում դրա տե սա կի փո փոխ ման (վատ թա րաց ման) ար գել քը, 
միա ժա մա նակ ճա նա չել է նաև որո շա կի պայ ման նե րում աշ խա տած և կեն սա
թո շա կի նշա նա կում ստա ցած ան ձանց` ար տո նյալ կեն սա թո շակ ստա նա լու 
հան դեպ լե գի տիմ ակնկա լի քը: Ը նդ որում, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
լե գի տիմ ակնկա լի քի առ կա յու թյու նը ճա նա չել է միայն այն ան ձանց հա մար, 
որոնք աշ խա տել և կեն սա թո շա կի նշա նա կում են ստա ցել: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ
րա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ ման` կեն սա թո շա կի հան դեպ լե գի տիմ ակնկա լի
քը ծա գե լու հա մար միայն 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 իրա վունք ձեռք բե րած լի նի, որ պես զի դրա հան դեպ 
լե գի տիմ ակնկա լի քը գոր ծի: Ը ստ այդմ՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ճա
նա չել է ոչ թե որո շա կի պայ ման նե րում աշ խա տած ան ձանց լե գի տիմ ակնկա
լիքն այդ ըն թաց քում գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րով կեն սա թո շակ ստա
նա լու նկատ մամբ, այլ ար դեն իսկ կեն սա թո շա կի իրա վունք ձեռք բե րած ան
ձանց լե գի տիմ ակնկա լիքն այդ իրա վուն քը ձեռք բե րե լու պա հին գոր ծող իրա
վա կար գա վո րում նե րով կեն սա թո շակ ստա նա լու և դրա չափն այլևս չնվա զեց
նե լու հան դեպ: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ օրենսդիրն իրա
վա սու է օրենսդրա կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում սահ մա նե լու կեն սա
թո շա կի հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման լի ո վին նոր 
հա մա կարգ, որը, սա կայն, չի կա րող վե րաց նել այն կեն սա թո շակ նե րը, այդ 
թվում՝ ար տո նյալ կար գով նշա նակ վող, որոնք ստա նա լու իրա վունքն ան ձը 
ձեռք է բե րել նախ կի նում գոր ծող օրենսդրու 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 ակնկա լի քը կա պել է կեն սա թո շակ ստա նա լու իրա վուն քի՝ ար
դեն իսկ ծա գած լի նե լու հետ: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում
նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ան ձի լե գի տիմ ակնկա լի քի իրա վուն քին՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան ձի լե գի տիմ ակնկա լի քի պաշտպա նու թյու
նը մի կող մից պար տա վո րեց նում է պե տու թյանն ան ձի հան դեպ գոր ծել բա րե
խիղճ, մյուս կող մից, սա կայն, ան ձի լե գի տիմ ակնկա լի քի պաշտպա նու թյան կի
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րառ ման հա մար կարևոր է նաև ան ձի դրսևո րած վար քագ ծի բա րեխղ ճու թյունն 
և ող ջամ տու թյու նը: Այ սինքն, թեև լե գի տիմ ակնկա լիքն օգ տա գործ վում է որ
պես ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է գո յու թյուն ունե նան նաև դրա չա րա շա
հու մը բա ցա ռող երաշ խիք ներ: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա
նագ րել, որ ան ձի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի 
իրա ցու մը երաշ խա վո րե լու հա մար հա մա պա տաս խան իրա վա կար գա վո րում 
ստեղ ծե լու բա ցա ռիկ իրա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է օրենսդիր մարմ նին, որը 
կոչ ված է իրա կա նաց նե լու այդ բնա գա վա ռի, այդ թվում նաև՝ կեն սա թո շակ նե րի 
հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի օրենսդրա կան քա ղա քա կա նու թյու
նը: Ը ստ այդմ, կեն սա թո շա կային օրենսդրու թյու նը 1992– 2011 թվա կան ներն ըն
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում պար բե րա բար են թարկ վել է փո փո խու թյուն նե րի: 
Այս պես՝ 01.07.1992 թվա կա նից մինչև 01.01.1996 թվա կա նը գոր ծել է «ՀՀ քա ղա
քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ– 13 
օրեն քը, 01.01.1996 թվա կա նից մինչև 01.01.2003 թվա կա նը գոր ծել է «ՀՀ քա ղա քա
ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ– 26 օրեն
քը, 01.01.2003 թվա կա նից մինչև 01.01.2011 թ վա կա նը գոր ծել է « Պե տա կան կեն
սա թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քը, իսկ 01.01.2011 թ վա կա նից 
ուժի մեջ է մտել « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 243– Ն օրեն քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վե րը նշված իրա վա կան 
ակ տերն իրենց գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ևս բազ միցս են թարկ վել են փո փո
խու թյուն նե րի և լրա ցում նե րի, ին չը պայ մա նա վոր ված է կեն սա թո շա կային հա
մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյան ապա հով ման, քա ղա քա ցի նե րի կեն սա թո շա
կային ապա հո վու թյան մա կար դա կի կա յու նու թյան և աճի ապա հով ման ան
հրա ժեշ տու թյամբ:

02.12.2016 թ.

42. Սամ սոն Խա րա զյանն ընդդեմ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե
րի նա խա րա րու թյան սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան և 
մյուս ների, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4109/05/14 

Խն դիր. « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված 
կար գով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան ձի դի մու մը մեր ժե լու մա սին 
որո շու մը չվի ճար կե լու պայ ման նե րում ան ձի կող մից կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 
վե րա բե րյալ կրկին դի մում ներ կա յաց նե լու դեպ քում « Պե տա կան կեն սա թո շակ
նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով ո՞ր օրը պետք է հա մար վի կեն սա թո շակ նշա
նա կե լու հա մար դի մե լու օր:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած որոշ մամբ ար դեն իսկ նշել է, որ գույ քային կամ ան ձնա կան ոչ գույ
քային իրա վունքնե րի ծա գու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը կապ ված է որո շա
կի հան գա մանքնե րի հետ, որոնց օրեն քը տա լիս է իրա վա կան նշա նա կու թյուն 
(ի րա վա բա նա կան փաս տեր): Մաս նա վո րա պես, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ մա սե րի վեր լու ծու թյու նից հե
տևում է, որ օրենսդի րը տա րան ջա տել է « կեն սա թո շա կի իրա վունք» և « կեն սա
թո շակ ստա նա լու իրա վունք» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ը նդ որում, դրան ցից յու րա
քան չյու րի ծագ ման հա մար նա խա տես վել են տար բեր իրա վա բա նա կան փաս
տեր: Մաս նա վո րա պես՝ կեն սա թո շա կի իրա վուն քը ծա գում է օրեն քով նա խա
տես ված որո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, իսկ կեն սա թո շակ ստա
նա լու իրա վուն քը` կեն սա թո շա կի իրա վուն քի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ 
հա մա պա տաս խան մար մին սահ ման ված կար գով դի մե լու պա րա գա յում (տե՛ս 
Արա րատ Ափո յանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ազ գային ան վտան

¾ç 
445–452
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գու թյան ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/6690/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ 
վա րույթն ունի որո շա կի առանձնա հատ կու թյուն ներ, որոնք կար գա վոր վում են 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով: Մաս նա վո րա պես, « Պե տա
կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման վել է վար չա կան վա րույ թի 
ավե լի կարճ՝ տասն աշ խա տան քային օր վա ժամ կետ, սահ ման վել է վա րույ թը եզ
րա փա կող վար չա կան ակ տի՝ որոշ ման կա յաց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող 
հան գա մանքնե րի շրջա նա կը, այն է՝ ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րը և պե տա
կան կեն սա թո շա կային հա մա կար գի տվյալ նե րի շտե մա րա նի տվյալ նե րը: Բա ցի 
այդ, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման վել է նաև, թե 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մած ան ձի կող մից ներ կա յաց ված փաս
տաթղթե րի և պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա կար գի տվյալ նե րի շտե մա րա
նի տվյալ նե րի հի ման վրա կեն սա թո շակ նշա նա կե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող 
մար մինն ինչ պի սի որո շում կա րող է ըն դու նել: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
նշված որո շում նե րից մե կի ըն դուն մամբ ավարտ վում է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 
դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ « Պե տա կան 
կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 7– րդ մա սով սպա ռիչ կեր
պով սահ ման ված են դի մու մը մեր ժե լու հիմ քե րը, իսկ նույն հոդ վա ծի 8– րդ մա սով 
սահ ման վել է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող մարմ նի՝ կեն սա
թո շակ նշա նա կե լու դի մու մը մեր ժե լու դեպ քում հն գօ րյա ժամ կե տում կեն սա թո շակ 
նշա նա կե լու հա մար դի մած ան ձին պատ շաճ կար գով ծա նու ցե լու պար տա կա նու
թյու նը: Ը նդ որում, նշված ծա նու ցու մը պետք է պա րու նա կի մերժման պատ ճառ նե
րը և բո ղո քարկ ման կար գը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշված կար գա վո
րումն ինքնան պա տակ չէ, այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կեն սա թո շակ նշա նա կե
լու հա մար դի մած ան ձին, ով հա մա ձայն չէ մերժման հետ, վար չա կան բո ղոք կամ 
դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լով՝ գործ նա կա նում իրաց նե լու իր ար դյու նա վետ 
իրա վա կան պաշտպա նու թյան և դա տա րան դի մե լու հիմ նա րար իրա վունքնե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև հարկ է հա մա րել նշել, որ նախ կի նում կա յաց
րած որո շում նե րով անդրա դար ձել է վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան
խա վար կա ծի հար ցին՝ նշե լով, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ուժով վար չա կան ակ
տի չվի ճարկ ման պայ ման նե րում յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է ել նել այն կան
խա վար կա ծից, որ վար չա կան ակտն ըն դուն վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և 
օրենքնե րով սահ ման ված վար չա կան մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում, 
և այն են թա կա է կա տար ման: Դրա հետևան քով պետք է եզ րա կաց նել, որ չվի
ճարկ ված վար չա կան ակտն իրա վա չափ է, և որևէ ան ձ, այդ թվում` պե տա կան 
մար մի նը չի կա րող կաս կա ծի տակ դնել դրա իրա վա չա փու թյու նը (տե՛ս Երևա նի 
քա ղա քա պե տա րանն ը նդ դեմ Հրա չյա Քա րա մյա նի թիվ ՎԴ/2068/05/08 վար չա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Հետևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, երբ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու իրա վա
սու թյուն ունե ցող մարմ նի՝ կեն սա թո շա կի նշա նա կու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը 
վար չա կան կամ դա տա կան կար գով չի վի ճարկ վել, որևէ ան ձ, այդ թվում` դա տա
րա նը չի կա րող կաս կա ծի տակ դնել դրա իրա վա չա փու թյու նը: Վե րոգ րյա լի հի
ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա
սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ 
ան ձի դի մու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը չվի ճար կե լու պայ ման նե րում ան ձի կող
մից կրկին ներ կա յաց ված դի մու մով հա րուց վում է նոր վա րույթ, իսկ « Պե տա կան 
կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի իմաս տով այդ 
դեպ քում կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մե լու օր պետք է հա մար վի կեն սա
թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում կրկին դի մում ներ կա յաց նե լու օրը:
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43. « Վեստ» ՍՊԸ–ն ընդդեմ ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե
փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան և մյուս ների, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0830/05/14

Խն դիր. «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի հիմ քով ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու հայ ցա պա
հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գործն ը նդ դա տյա է արդյո՞ք վար չա կան դա տա րա
նին, թե` ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ ը նդ դա տու թյու նը` որ պես դա տա վա րա կան ինստի
տուտ, դա տա վա րա կան նոր մե րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն է, որոնք կար գա վո
րում են դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա բո լոր գոր ծե րի բաշ խու մը ՀՀ դա տա
կան իշ խա նու թյան առա ջին ատյա նի կոնկ րետ դա տա րան նե րի միջև:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 03.02.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 787 
որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է ան ձի` այն դա տա րա նում 
իր գոր ծի քննու թյան իրա վուն քը, որի ը նդ դա տու թյանն օրեն քով հանձն ված է 
տվյալ գոր ծը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 22– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով 
օրենսդի րը կան խո րո շել է ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի ը նդ դա տու
թյան շրջա նա կը, որն ը նդ գրկում է բո լոր գոր ծե րը` բա ցա ռու թյամբ վար չա կան 
դա տա րա նի քննու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի, իսկ ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 
35– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա
ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով օրենսդի րը սահ մա նել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի ը նդ դա տու թյան շրջա նա կը, որը կազմ ված է հան րային իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րից: Փաս տո րեն, դա տա կան 
գոր ծե րի տա րան ջա տու մը քա ղա քա ցիա կա նի և վար չա կա նի պայ մա նա վոր ված է 
այդ գոր ծե րով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից. կոնկ րետ գոր ծի` առար
կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել 
այդ գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, այ սինքն` այն հար ցը, թե 
արդյոք տվյալ գոր ծը ծա գում է հան րային, թե մաս նա վոր իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից բխող վե ճից: 

Այս պի սով, իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան հայ ցի կամ դի մու մի հի ման 
վրա հա րուց ված գոր ծե րի առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը որոշ վում է` ել
նե լով այն հան գա ման քից, թե ինչ պի սի (հան րային կամ մաս նա վոր) իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից է բխում այդ գոր ծե րի հա րուց ման հա մար հիմք 
հան դի սա ցած պա հան ջը (ի սկ մի քա նի փոխ կա պակցված հայ ցա պա հանջնե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում` դրան ցից հիմ նա կա նը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ինչ պես ցան կա ցած հա րա բե րու թյուն, 
այն պես էլ իրա վա կան նոր մե րի մի ջո ցով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա
բե րու թյու նը` իրա վա հա րա բե րու թյու նը, որո շա կի փոխ կա պակցված տար րե րի 
(սուբյեկտ, օբյեկտ և բո վան դա կու թյուն) ամ բող ջու թյուն (հա մա կարգ) է, որոնց 
բո վան դա կային– ո րա կա կան տար բե րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս իրա
վա հա րա բե րու թյուն նե րը տա րան ջա տե լու մի մյան ցից: Մաս նա վո րա պես` հան

¾ç 
453–466
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րային իրա վա հա րա բե րու թյու նը մաս նա վոր հա րա բե րու թյու նից տա րան ջատ
վում է թե՛ սուբյեկ տային կազ մով, թե՛ բո վան դա կու թյամբ և թե՛ օբյեկ տով: Այդ 
տար րերն առան ձին– ա ռան ձին ան հրա ժեշտ են, իսկ իրենց հա մակ ցու թյան մեջ 
բա վա րար են, որ պես զի փաստ վի իրա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու 
հան գա ման քը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյու նը հան րային հատ կա նի շով բնու թագ րե լու հա մար 
նախևա ռաջ ան հրա ժեշտ է, որ հա րա բե րու թյան կողմ հան դես գա հան րային իշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տը (վար չա կան մար մին ներ, 
դրանց պաշ տո նա տար ան ձինք, այդ թվում` պե տա կան և հա մայն քային ծա
ռայող ներ): Մինչ դեռ հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկ տի` իրա վա հա րա բե րու թյան կողմ լի նե լը դեռևս չի նշա նա կում, որ իրա
վա հա րա բե րու թյու նը հան րային բնույ թի է, քա նի որ հան րային բնույ թը` որ պես 
իրա վա հա րա բե րու թյան բնու թագ րիչ, ծա վա լային առու մով նե րա ռում է իրա վա
հա րա բե րու թյան թե՛ սուբյեկ տային կազ մը, թե՛ օբյեկ տը, թե՛ բո վան դա կու թյու նը և 
ի հայտ է գա լիս միայն վե րոն շյալ երեք տար րե րի հա մակ ցու թյամբ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը տվյալ հա րա բե րու թյան սուբ
յեկտնե րի փո խա դարձ իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, 
որը հան րային բնույ թի իրա վա հա րա բե րու թյան պա րա գա յում հան գում է հետևյա
լին. այդ հա րա բե րու թյան կողմ հան դի սա ցող հան րային իշ խա նու թյան սուբյեկտն 
ունի օրեն քով սահ ման ված իր իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու 
պար տա կա նու թյուն, ինչն էլ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային 
սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի իրաց ման ան հրա ժեշտ և բա վա րար պայ մանն է :

Ի րա վա հա րա բե րու թյան օբյեկտն այն նյու թա կան և (կամ) հոգևոր ար ժեքն է, 
ին չի կա պակ ցու թյամբ որո շա կի իրա վա բա նա կան փաս տի (փաս տա կան կազ մի) 
հի ման վրա կող մե րի միջև ծա գում է իրա վա հա րա բե րու թյու նը: Հան րային իրա վա
հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են հան րային շա հը սպա սար կող սուբյեկտնե րի` պե
տու թյան և հա մայն քի կող մից այն իրաց նե լու և կյան քի կո չե լու, սո ցիա լա կան ոլոր
տում այն առար կա յաց նե լու կա պակ ցու թյամբ, քա նի որ հան րային իրա վուն քով 
կար գա վոր վող հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե րում սուբյեկ տը գոր ծում է ոչ թե իր, 
այլ հան րային շա հե րի վեր հան ման և ապա հով ման նպա տա կով: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հան
րային է այն իրա վա հա րա բե րու թյու նը, որում կող մե րից մե կի դե րում ան պայ մա
նո րեն հան դես է գա լիս հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան ըն թաց քում հան րային շա հի իրաց ման կա
պակ ցու թյամբ իրաց նում է օրեն քով սահ ման ված իր հան րային իշ խա նա կան 
լիա զո րու թյուն նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ իրա վա հա րա բե րու
թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա
տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պետք է գնա հատ ման առար
կա դարձվեն հետևյալ հան գա մանքնե րը.

1. արդյո՞ք իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րային իշ խա նա
կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, թե` ոչ, 

2. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան
րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտված սուբյեկ տի կող մից իր հան րային իշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե` ոչ, 

3. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի իրաց ման 
կա պակ ցու թյամբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րային շա հի` սո
ցիալ– ի րա վա կան պրակ տի կա յում իրաց մա նը և առար կա յաց մա նը), թե` ոչ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ միայն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի միա
ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել իրա վա հա րա բե րու
թյան հան րային լի նե լու հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյու նից 
բխող վե ճե րի ը նդ դա տու թյան հար ցը` հաշ վի առ նե լով նաև այն կարևոր հան գա
ման քը, որ հան րային հա րա բե րու թյուն նե րից բխող բո լոր վե ճե րը չեն, որ վե րա
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պահ ված են վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան 
դա տա րա նին ը նդ դա տյա չեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա
կան դա տա րա նի (...) են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րը, ը նդ հա նուր իրա
վա սու թյան դա տա րա նի են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված քրե ա կան գոր ծե րը, 
ինչ պես նաև պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված գոր ծե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով ամ րագրված դրույ թը ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 11– րդ հոդ վա ծի իմաս տով օրեն քով նա խա տես ված դեպք է, երբ 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից իրենց պատ կա նող քա ղա քա
ցիա կան իրա վունքներն իրա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լը հան գեց նում է այդ իրա
վունքնե րի դա դար ման: 

Այս պես, «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սում նշված եղա նակ նե րով ապ րան քային նշա նի օգ տա գոր ծումն ապ րան
քային նշա նի նկատ մամբ բա ցա ռիկ իրա վուն քի բո վան դա կային տարրն է, և ապ
րան քային նշա նի չօգ տա գոր ծու մը դրա նկատ մամբ բա ցա ռիկ իրա վունքն իրա
կա նաց նե լուց հրա ժա րումն է Ապ րան քային նշա նի իրա վա տի րոջ կող մից դրա 
նկատ մամբ բա ցա ռիկ իրա վունքն իրա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լը, որը դրսևոր
վում է այն չօգ տա գոր ծե լու ձևով, օրեն քով նա խա տես ված որո շա կի պայ ման նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է հան գեց նել ապ րան քային նշա նի նկատ մամբ 
վեր ջի նիս իրա վա տի րոջ բա ցա ռիկ իրա վուն քի դա դար ման, քա նի որ ը ստ «Ապ
րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի` ապ րան
քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու դեպ քում դրա իրա վա տերն ամ
բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն զրկ վում է ապ րան քային նշա նի նկատ մամբ իր 
իրա վունքնե րից: Նշված օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րը հա մա հունչ են նաև 
ապ րան քային նշան նե րի իրա վա կան պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ կարևո րա
գույն մի ջազ գային իրա վա կան պայ մա նագ րի` «Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու
թյան պահ պա նու թյան մա սին» 20.03.1883 թվա կա նի փա րի զյան կոն վեն ցիայի 
դրույթ նե րին, որոնց հա մա ձայն` ներ պե տա կան օրենսդրու թյամբ կա րող է նա
խա տես վել որո շա կի ար դա րա ցի ժամ կե տում ապ րան քային նշա նի պար տա դիր 
օգ տա գործ ման պայ ման, որի չպահ պա նու մը կա րող է հան գեց նել ապ րան քային 
նշա նի գրանցման վե րաց մա նը: 

Փաս տո րեն, վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հետևում է, որ 
ապ րան քային նշա նի իրա վա տե րը պար տա վոր է բա րեխղ ճո րեն օգտվել ապ
րան քային նշա նի նկատ մամբ իր բա ցա ռիկ իրա վուն քից, որը նախևա ռաջ են
թադ րում է գրանցված ապ րան քային նշա նի` օրեն քով սահ ման ված կար գով օգ
տա գոր ծում: Գրանցված ապ րան քային նշա նի իրա վա տի րոջ կող մից դրա` 
օրեն քով սահ ման ված կար գով օգ տա գոր ծումն այդ ապ րան քային նշա նի նկատ
մամբ ունե ցած իրա վունքնե րի պահ պան ման պայ մանն է, որը կոչ ված է ապա
հո վե լու ապ րանքնե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի բնա կա նոն քա ղա քա ցիա կան շրջա
նա ռու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ապ րան քային նշա նի չօգ տա
գործ ման հիմ քով ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը կա րող է չե ղյալ հայ տա րար
վել դա տա կան կար գով` հա մա պա տաս խան շա հագրգիռ ան ձի հայ ցի կամ իրա
վունքնե րի պաշտպա նու թյան գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման ար դյուն
քում կա յաց ված դա տա րա նի վճռի հի ման վրա: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թեև ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան 
մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյունն իրա կա նաց նում է օրենսդրու
թյամբ իրեն վե րա պահ ված ապ րան քային նշան նե րին պահ պա նու թյուն տրա
մադ րե լու հետ կապ ված գոր ծա ռույթ նե րը, սա կայն վեր ջինս խնդ րո առար կա 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում որ պես կողմ հան դես չի գա լիս, 
քա նի որ ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ 
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հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ իրա վա կան վե ճը ծա գում է ապ րան քային նշա նի 
իրա վա տի րոջ (կամ դրա օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձի) և ապ րան
քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած 
շա հագրգիռ ան ձի միջև: 

Հիմք ըն դու նե լով ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան
ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րը` 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը.

1. ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ
տա րա րե լու վե րա բե րյալ վե ճի սուբյեկտնե րը բա ցա ռա պես մաս նա վոր ան ձինք են` 
մի կող մից` ապ րան քային նշա նի իրա վա տե րը կամ ապ րան քային նշա նի օգ տա
գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձը, իսկ մյուս կող մից` ապ րան քային նշա նի գրան
ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած շա հագրգիռ ան ձը, 

2. ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ 
հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ վե ճը ծա գում է այն պի սի իրա վա հա րա բե րու թյու նից, 
որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի մաս նա վոր 
սուբյեկ տի` ապ րան քային նշա նի իրա վա տի րոջ կամ ապ րան քային նշա նի օգ տա
գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձի կող մից ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման 
հետ կապ ված իր քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը բա րե խիղճ իրա կա նաց նե լու 
պար տա կա նու թյա նը և այդ քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի իրա կա նա ցու մից հրա
ժար վե լու ան բա րեն պաստ իրա վա բա նա կան հետևանքնե րին,

3.  թեև ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե
ղյալ հայ տա րա րե լը վեր ջին հաշ վով միտ ված է հան րային շա հի, մաս նա վո րա պես` 
շու կա յա կան տնտե սու թյան բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը, սա կայն 
նշված իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է ոչ թե այդ հան րային շա հի իրաց ման, 
այլ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա
րան դի մած շա հագրգիռ ան ձի մաս նա վոր տնտե սա կան շա հե րի` սո ցիալ– ի րա վա
կան պրակ տի կա յում իրաց ման և առար կա յաց ման կա պակ ցու թյամբ: 

Այս պի սով, վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա
բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ «Ապ րան քային նշան նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հիմ քով ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րը 
չեն բխում հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից և ը նդ դա տյա 
չեն վար չա կան դա տա րա նին: Այլ կերպ ասած` ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ
ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ դա տա կան 
գոր ծե րը բխում են մաս նա վոր` քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող վե ճից և ը նդ դա տյա են ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նին:

22.04.2016 թ.

44. Ալեք սանդր Կա րա լովն ընդդեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րանի, վարչ. 
գործ թիվ ՎԴ/4315/05/14

Խն դիր. ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծում ամ
րագրված` գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն
քը կա րո՞ղ է արդյոք հա մար վել ապա հով ված այն պա րա գա յում, երբ դա տա րա նը 
չի կա տա րել այդ սկզբուն քի բո վան դա կու թյան մեջ ը նդ գրկ վող՝ ոչ հստակ հայ
ցային պա հանջնե րը ճշտե լու առա ջարկ ներ կա յաց նե լու, գոր ծի լուծ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու
թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու, գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր 
ապա ցույց նե րը պա հան ջե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ դա տա րա նի կող մից գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե 
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(„ex officio“) պար զե լու սկզբուն քը վար չա կան ար դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ 
կարևո րա գույն առանձնա հատ կու թյուն նե րից մեկն է: Քն նարկ վող վար չա դա տա
վա րա կան սկզբուն քի է ու թյունն օրենսդի րը բա ցա հայ տել է ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծում, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է 
հետևյա լին.

1)  վար չա կան 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 ապա ցույց նե րով, միջ նոր դու թյուն նե րով, առա
ջար կու թյուն նե րով, բա ցատ րու թյուն նե րով, առար կու թյուն նե րով.

2)  վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է՝ 
–   իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` կոնկ րետ գոր

ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա
րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար,

–    պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը 
պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը,

–   մատ նան շել հայ ցա դի մում նե րում առ կա ձևա կան սխալ նե րը, 
–   ա ռա ջար կել ճշտել ոչ հստակ հայ ցային պա հանջնե 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 հիմ
նա կան և ածան ցյալ պա հանջնե րը, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան 
տվյալ նե րը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1190 
որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ մաս նա գի տաց ված 
ար դա րա դա տու թյան, այդ թվում` վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինստի տու տի 
ներդ րու մը, ի թիվս այլ նի, նպա տակ է հե տապնդում առա ջին հեր թին ապա հո վե
լու տվյալ ոլոր տում դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման ար դյու
նա վե տու թյու նը և լիար ժե քու թյու նը՝ ար դա րա դա տու թյան այդ տե սա կին բնո րոշ 
առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի 
պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու՝ վար չա կան դա տա րա նին ուղղ ված օրենսդրա
կան պա հան ջը նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան առջև 
դրված առանձնա հա տուկ խնդիր նե րի լուծ մա նը և հան րային իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քննու թյան ու լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի
կա կան, իրա վա բա նա կան ան ձանց իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ պաշտպա  նու
թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը: Վար չա դա տա կան գոր ծըն
թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քի իրա վա կան ամ րագ
րու մը հե տապնդում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա նա կան 
ան ձանց նկատ մամբ հան րային– իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկտնե րի ունե ցած փաս տա ցի առա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ: 
Քն նարկ վող իրա վա կան սկզբուն քը հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին 
օժ տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու
նա վե տո րեն ապա հո վե լու իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկտնե րի ըն դու նած իրա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու
թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ 
իրա վունքնե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա ցու մը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու („ex officio“) սկզբուն քի հա մա ձայն՝ դա տա րա
նի ակ տիվ դե րա կա տա րու թյունն ար տա հայտ վում է, մաս նա վո րա պես, որո շա կի 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից
նե րին օժան դա կե լու՝ վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյամբ: Այս պես, 
գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան
ձինք՝ որ պես վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ, ակնկա լե լով վար չա
կան դա տա վա րու թյան կար գով վե րա կանգնել իրենց խախտ ված իրա վունքնե
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րը, հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նում են ձևա կան սխալ նե րով, ճիշտ չեն ը նտրում 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված հա մա պա տաս խան 
հայ ցա տե սա կը կամ ճիշտ չեն ձևա կեր պում իրենց հայ ցային պա հանջնե րը կամ 
ճիշտ չեն տար բե րա կում հիմ նա կան ու ածան ցյալ պա հանջնե րը կամ ներ կա յաց
նում են ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ ներ: Նշված դեպ քե րում վար չա կան դա
տա րա նի՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օժան դա կե լու պար տա կա նու թյու
նը ստա նում է գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն, քա նի որ հայ ցա դի մում նե րում 
առ կա ձևա կան սխալ նե րը մատ նան շե լու, ինչ պես նաև ոչ հստակ հայ ցային պա
հանջնե րը ճշտե լու, ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով 
փո խա րի նե լու, հիմ նա կան և ածան ցյալ պա հանջնե րը տար բե րա կե լու, ոչ բա վա
րար փաս տա կան տվյալ նե րը հա մալ րե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս
նա կից նե րին առա ջարկ անե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյան 
պատ շաճ կա տար ման պայ ման նե րում ապա հով վում է ոչ միայն ար դյու նա վետ 
դա տաքննու թյու նը, այլ նաև ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ դա
տա կան պաշտպա նու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել, որ հայ ցա տե սա կի ը նտրու
թյան սուբյեկ տիվ իրա վուն քը բո լոր դեպ քե րում պատ կա նում է հայց վո րին, և եթե 
ոչ հստակ կամ ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը հստա կեց նե լու կամ ճիշտ հայ ցա տե սա
կով փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի մատ նան շու մից հե տո էլ հայց վո րը 
շա րու նա կում է պնդել իր կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը, ապա դա տա
րա նը պար տա վոր է գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց նել հայց վո րի կող մից ներ կա
յաց ված հայ ցա պա հան ջի շրջա նակ նե րում: Այդ պա րա գա յում դա տա րա նի մատ
նանշման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է կա տար ված:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծի բո վան դա
կու թյու նից հետևում է, որ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք, վի ճարկ
ման հայ ցով դի մե լով վար չա կան դա տա րան, հայ ցում են իրենց իրա վունքնե րին 
ու օրի նա կան շա հե րին մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վե րա ցում: Ը նդ որում, եթե 
նախ քան տվյալ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցով վար չա կան դա տա րան 
դի մելն այն բո ղո քարկ վել է նաև վար չա կան կար գով, ապա ներ կա յաց ված 
հայցն օրեն քի ուժով նե րա ռում է նաև այդ վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար
գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի
ճարկ ման պա հանջ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան 
կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե րաց ման 
պա հան ջը կա րող է հան դի սա նալ վի ճարկ ման հայ ցի ինքնու րույն առար կա միայն 
այն դեպ քում, երբ հայց վո րը, դի մե լով դա տա րան, հե տապնդում է ոչ թե սկզբնա
կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի, այլ վար չա կան բո ղո քի քննարկ ման ար դյուն
քում ըն դուն ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ դա տա կան կար գով վե րաց ման 
նպա տակ: Այլ կերպ ասած, տվյալ պա րա գա յում հայց վո րը, իրաց նե լով իր դա
տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը, ցան կա նում է հաս նել ոչ թե սկզբնա կան 
մի ջամ տող վար չա կան ակ տի, այլ սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ 
վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի 
վե րաց մա նը: Հետևա բար այն դեպ քում, երբ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց
ված հայ ցա պա հան ջը ոչ թե ան ձի՝ իր իրա վունքնե րին և օրի նա կան շա հե րին մի
ջամ տող սկզբնա կան վար չա կան ակ տի, այլ սկզբնա կան վար չա կան ակ տի դեմ 
բեր ված վար չա կան բո ղո քի քննարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի ջամ տող 
վար չա կան ակ տի վի ճար կումն է, իսկ հայ ցի հիմ քում ըն կած են բա ցա ռա պես 
սկզբնա կան վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան 
մարմ նի կող մից թույլ տրված ըն թա ցա կար գային խախ տում նե րը, ապա սկզբնա
կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն
քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջը կա րող է հան դի սա նալ 
վի ճարկ ման հայ ցի ինքնու րույն առար կա:
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Մինչ դեռ գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ ան ձը, դի մե լով վար չա
կան դա տա րան, պա հան ջում է վե րաց նել իր իրա վունքնե րին և օրի նա կան շա հե
րին մի ջամ տող սկզբնա կան վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ
ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տը, սա կայն հայ ցի հիմ քում դնում է 
ոչ թե սկզբնա կան վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման վա րույ թի ըն թաց քում վար
չա կան մարմ նի կող մից թույլ տրված ըն թա ցա կար գային խախ տում նե րը, այլ 
սկզբնա կան վար չա կան ակ տի՝ նյու թա կան կամ ըն թա ցա կար գային իրա վա կան 
նոր մե րի խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու հան գա ման քը: Այ սինքն՝ քննարկ վող 
պա րա գա յում հայց վո րը, իրաց նե լով իր դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն
քը, իրա կա նում ցան կա նում է հաս նել իր իրա վունքնե րին և օրի նա կան շա հե րին 
մի ջամ տող սկզբնա կան վար չա կան ակ տի վե րաց մա նը, սա կայն սխալ մամբ պա
հան ջում է վե րաց նել ոչ թե սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, այլ այդ 
վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված 
վար չա կան ակ տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ բո լոր այն դեպ քե
րում, երբ դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյու նից ակնհայտ է, 
որ հայց վո րը, դի մե լով դա տա րան, իրա կա նում հե տապնդում է սկզբնա կան մի ջամ
տող վար չա կան ակ տի վե րաց ման նպա տակ, սա կայն սխալ մամբ պա հան ջում է վե
րաց նել սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն
դուն ված վար չա կան ակ տը, ապա սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար
չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վի ճար
կումն առանց սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման չի կա րող 
ապա հո վել ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյուն, քա
նի որ մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն
քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե րաց ման դեպ քում ան գամ սկզբնա կան մի ջամ
տող վար չա կան ակ տը շա րու նա կում է գոր ծել՝ պահ պա նե լով իր մի ջամ տող ազ դե
ցու թյունն ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի նկատ մամբ:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր դեպ
քե րում, երբ ներ կա յաց վել է մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով 
բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցա
պա հանջ առանց սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա
հան ջի, սա կայն հայ ցի հիմ քում ըն կած իրա վա կան և փաս տա կան հան գա
մանքնե րից ակնհայտ է, որ հայց վորն իրա կա նում ցան կա նում է դա տա կան կար
գով վե րաց նել ոչ թե մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո
քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տը, այլ իր իրա վունքնե րին և 
օրի նա կան շա հե րին մի ջամ տող սկզբնա կան վար չա կան ակ տը, ապա վար չա
կան դա տա րա նը գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու 
(ex officio) սկզբուն քի ուժով պար տա վոր է առա ջար կել հայց վո րին ճշտել ոչ ճիշտ 
հայ ցա պա հան ջը: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ քննարկ վող իրա վի ճա
կում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) 
սկզբուն քի ուժով ոչ ճիշտ հայ ցա պա հան ջը ճշտե լու վե րա բե րյալ վար չա կան դա
տա րա նի կող մից հայց վո րին առա ջարկ ներ կա յաց նե լու և հայց վո րի կող մից դա
տա րա նի նշված առա ջարկն ըն դուն վե լու դեպ քում տե ղի է ունե նում ոչ թե հայ ցի 
առար կայի կամ հայ ցային պա հանջնե րի չա փի փո փո խու թյուն, այլ ներ կա յաց
ված հայ ցա պա հան ջի ճշգրտում և հա մա պա տաս խա նե ցում հայց վո րի իրա կան 
կա մար տա հայ տու թյանն ու դա տա կան պաշտպա նու թյան դի մե լիս վեր ջի նիս հե
տապնդած իրա կան նպա տա կին:

Սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել 
նաև հետևյա լը.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 28– րդ հոդ վա ծից բխում է, որ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու („ex officio“) սկզբուն քը 
դա տա կան ապա ցուց ման գոր ծըն թա ցում, մաս նա վո րա պես, դրսևոր վում է կոնկ
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րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա վա բա նա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ 
հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ 
ապա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյամբ։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով 
քննարկ վող հար ցին, գտել է, որ գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու գոր ծըն
թա ցում դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 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 հետևո ղա կան: Իսկ այդ պի սի 
հետևո ղա կա նու թյան ցու ցա բեր ման անար դյու նա վե տու թյան դեպ քում դա տա
րա նը պար տա վոր է վի ճե լի մնա ցած փաս տի չա պա ցուց ման բա ցա սա կան 
հետևանքնե րը դնել այդ փաս տի ապա 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 մանքնե րի ապա 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 առըն թեր պե
տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Ար տա շա տի տա րած քային հար կային տես չու
թյունն ը նդ 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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 29– րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա կի ո րեն բխում է, որ վար
չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյունն ապա
ցու ցե լու ծան րու թյու նը՝ ապա ցուց ման բե ռը, օրենսդրի կող մից դի տարկ վում է 
որ պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն, որն 
ապա հով ված է որո շա կի ան բա րեն պաստ հետևանքնե րի առա ջաց ման սպառ նա
լի քով: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 
բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո որևէ փաս տի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մնա լու բա ցա սա կան (ան բա րեն պաստ) հետևանքնե
րը, ը ստ է ու թյան, հան գում են հետևյա լին. բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից 
հե տո որևէ փաս տի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վի ճե լի մնա լու դեպ քում 
դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն 
հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված): Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա
ցուց ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կերպ ման, ապա ցու ցո ղա կան նյու թի լրի վու
թյան, վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քի ապա հով ման և ար դյուն քում գոր ծի ճիշտ 
լուծ ման հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ունի այն հար ցը, թե դա տա վա րու թյան 
կոնկ րետ որ մաս նակ ցի վրա է ը նկ նում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու
թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման ծան րու թյու նը կամ 
ապա ցուց ման բե ռը: Ը ստ այդմ՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև ապա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու հար ցը կար գա վո րող օրենսդրա կան նոր մե րը՝ 
ապա ցուց ման բե ռի բաշխման կա նոն նե րը, հան դես են գա լիս այն կա ռու ցա կար
գի դե րում, որը թույլ է տա լիս գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի ոչ բա վա րար 
լի նե լու, դրանց հա կա սա կա նու թյան կամ բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում որո շե
լու այն սուբյեկ տին, ով պար տա վոր է ներ կա յաց նել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա
նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րը հաս տա տող ապա ցույց նե րը 
և պետք է կրի այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե
լու բո լոր ան բա րեն պաստ հետևանքնե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 29– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի ուժով մի ջամ տող վար չա կան 
ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի (վի ճարկ ման հայց) հի ման վրա հա
րուց ված վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում այդ վար չա կան ակ տի հա մար հիմք 
ծա ռա յած փաս տե րի ապա ցուց ման բե ռը կրում է վար չա կան մար մի նը: Ը նդ 
որում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը, ը ստ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի, որոշ վում է այդ ակ տի 
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ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի 
շրջա նա կում: Հետևա բար մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե
տո տվյալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած որևէ փաս տի 
առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մնա լու դեպ քում վար չա կան դա
տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն հա
մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ թեև վար չա կան դա տա վա րու թյու
նում ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում են կող մե րը, սա կայն վար չա կան 
դա տա րա նը, կաշ կանդ ված չլի նե լով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա
յաց րած ապա ցույց նե րով, պար տա վոր է գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
ապա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա
մար ժեք մի ջոց ներ և պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքնե րը պար զե լու ու գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը: 
Հետևա բար վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման բե ռի բաշխման կա
նոն նե րը վճռո րոշ նշա նա կու թյուն են ստա նում միայն այն դեպ քում, երբ կող մե րի 
ներ կա յաց րած, ինչ պես նաև գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե 
պար զե լու („ex officio“) սկզբուն քի իրա գործ ման պայ մա ննե րում ձեռք բեր ված 
ապա ցույց նե րը բա վա րար չեն գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող 
փաս տա կան հան գա մանքնե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին 
օբյեկ տիվ և հիմ նա վոր ված եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար: 

02.12.2016 թ.

45. Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ ներ Նաի րա Ավե տյանն ու 
մյուս ներն ընդդեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րանի և մյուս ների, վարչ. գործ թիվ 
ՎԴ/4545/05/08

Խն դիր. Արդյո՞ք Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ որ պես տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման մար մին, կա րող է շա րու նա կել մաս նակ ցել վար չա կան գոր ծի քննու թյա
նը, եթե նա՝ որ պես պա տաս խա նող, այդ գոր ծին ի սկզբա նե ներգրավ ված է եղել 
որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մար մին, սա կայն տվյալ գոր ծի քննու թյան 
ըն թաց քում Երևա նի կար գա վի ճա կը փոխ վել է

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն
դու նե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու
թյան և ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րին ման ինստի տուտ նե րի վե րա բե
րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, ան հրա ժեշտ է 
հա մա րել անդրա դառ նալ Երևան քա ղա քում տա րած քային կա ռա վար ման և տե
ղա կան ինքնա կա ռա վար ման ոլոր տում տե ղի ունե ցած հայե ցա կար գային փո փո
խու թյուն նե րի ար դյուն քում Երևա նի քա ղա քա պե տի մաս նակ ցու թյամբ վար չա
կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում վեր ջի նիս իրա վա հա ջոր դով կամ պատ շաճ պա
տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու խնդ րին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ը ստ 1995 թվա կա նի խմբագ րու
թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան` Երևան քա ղաքն ունե ցել է մար զի կար գա վի ճակ, և 
Երևան քա ղա քում պե տա կան կա ռա վար ման իրա կա նաց ման կար գը սահ ման
վել է ՀՀ Նա խա գա հի 06.05.1997 թվա կա նի թիվ ՆՀ– 727 հրա մա նագ րով (ու ժը 
կորց րել է 18.06.2009 թվա կա նին), որի հա մա ձայն՝ Երևա նի տա րած քում ՀՀ կա ռա
վա րու թյան տա րած քային քա ղա քա կա նու թյունն իրա կա նաց րել է Երևա նի քա ղա
քա պե տը՝ օրենսդրու թյամբ իրեն վե րա պահ ված իրա վա սու թյան սահ ման նե րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տա րած քային կա ռա վա րու մը պե տու թյան 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ոլոր տում տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րի 
կող մից իրա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան հա տուկ տե սակ է: Գոր ծե լով պե տու

¾ç 
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թյան անու նից և իրա կա նաց նե լով պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ՝ 
տա րած քային կա ռա վար ման մարմին ներն օժտված են պե տաիշ խա նա կան լիա
զո րու թյուն նե րով և կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյունն իրա կա նաց նում են բա
ցա ռա պես օրենսդրու թյամբ իրենց վե րա պահ ված իրա վա սու թյան շրջա նակ նե
րում: Հետևա բար տա րած քային կա ռա վա րու մը, ինչ պես նաև դրա գոր ծա ռույթ
ներն իրա կա նաց նող տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րը հան դի սա նում 
են պե տա կան իշ խա նու թյան միաս նա կան կա ռու ցա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ Երևան քա ղա քի կար գա վի ճա կը փոխ վել է. Երևա նը հա
մայնք է, որի տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման առանձնա հատ կու թյուն նե րը սահ
ման վում են օրեն քով: Ը նդ որում, 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան ան ցու մային դրույթ նե րում նա խա տես վել է նաև, որ մինչ Երևան քա
ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի կազ մա վո րու մը Երևան քա
ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վա րու մը և տա րած քային կա ռա վա րումն իրա կա
նաց վում են գոր ծող օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով: 

Այս պի սով, «Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի (հա մայն քի ղե կա վա րի) ձևա վո րու մից հե տո 
Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մար մին, դա դա
րել է գո յու թյուն ունե նալ: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Երևան քա ղա
քում տա րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման ոլոր տում 
տե ղի ունե ցած վե րը նշված հայե ցա կար գային փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում 
Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի իրա վա
հա ջորդ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, քա նի որ մինչև «Երևան քա ղա քում 
տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով 
Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի (հա
մայն քի ղե կա վա րի) ձևա վո րու մը Երևա նի քա ղա քա պետն ունե ցել է պե տա կան 
մարմ նի (մարզ պե տի) կար գա վի ճակ և իրա կա նաց րել է պե տա կան (տա րած
քային) կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ՝ «Երևան քա ղա քում պե տա կան կա ռա
վար ման մա սին» ՀՀ Նա խա գա հի 06.05.1997 թվա կա նի թիվ ՆՀ– 727 հրա մա
նագ րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, երբ Երևա նի քա ղա քա
պե տը, հան դի սա նա լով տա րած քային կա ռա վար ման մար մին, որևէ վար չա կան 
գոր ծի շրջա նակ նե րում ներգրավ ված է եղել որ պես դա տա վա րու թյան կողմ 
(հայց վոր, պա տաս խա նող), սա կայն տվյալ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Երևա
նի քա ղա քա պե տի կար գա վի ճա կը փոխ վել է՝ տա րած քային կա ռա վար ման 
մարմ նից վե րած վե լով տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի, ապա վար չա
կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
20– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով լու ծել Երևա նի քա ղա քա պե տին իրա վա հա ջոր դով 
փո խա րի նե լու հար ցը: Այլ կերպ ասած՝ եթե Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա
կա ռա վար ման մար մին նե րի կազ մա վո րու մը և Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյան 117– րդ հոդ վա ծի 12– րդ մա սի ուժով տե ղա կան ինքնա կա ռա վար
ման մարմ նի (հա մայն քի ղե կա վա րի) կար գա վի ճա կի ձեռք բե րու մը տե ղի են ունե
ցել Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի դեմ 
ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն
թաց քում, ապա վար չա կան դա տա րա նը պետք է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված՝ վար չա կան մարմ
նի վե րա կազ մա կերպ ման հիմ քով դա տա վա րու թյան մաս նա կից Երևա նի քա ղա
քա պե տին փո խա րի նի իրա վա հա ջոր դով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նով:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քե րում, երբ 
Երևա նի քա ղա քա պե տի կար գա վի ճա կը փոխ վե լուց հե տո ֆի զի կա կան և իրա
վա բա նա կան ան ձինք դի մել են վար չա կան դա տա րան Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ 
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որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի ըն դու նած վար չա կան ակ տե րի, 
կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ցու ցա բե րած ան գոր ծու թյան բո ղո քարկ ման 
պա հան ջով, և հայ ցը ներ կա յաց վել է Երևա նի քա ղա քա պե տի (որ պես հա մայն քի 
ղե կա վա րի) դեմ, ապա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 21– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով լու ծել Երևա նի քա
ղա քա պե տին պատ շաճ պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու հար ցը, քա նի որ Երևա
նի քա ղա քա պե տը՝ որ պես տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին, չի կա րող 
պա տաս խա նել Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման 
մարմ նի դեմ ներ կա յաց ված հայ ցով: Այլ կերպ ասած` Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ 
որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի կող մից ըն դուն ված իրա վա կան 
ակ տե րի, վեր ջի նիս կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ցու ցա բե րած ան գոր ծու
թյան՝ Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի կազ մա
վո րու մից հե տո վար չա դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում հա րուց
ված վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ 
որ պես տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին (հա մայն քի ղե կա վար), չի կա
րող հան դի սա նալ 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 իրա վա հա րա բե րու թյան են թադ րյալ սուբյեկ
տով, որը տվյալ դեպ քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել նաև, որ Երևա նի 
թա ղային հա մայնքնե րի ղե կա վար նե րի կող մից ըն դուն ված վար չա կան ակ տե րի, 
կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ցու ցա բե րած ան գոր ծու թյան բո ղո քարկ ման 
պա հան ջով հա րուց ված դա տա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում պատ շաճ պա տաս
խա նող է Երևա նի քա ղա քա պե տը, քա նի որ «Երևան քա ղա քում տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 108– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի ուժով 
Երևա նի թա ղային հա մայնքնե րի իրա վա հա ջոր դը Երևան հա մայնքն է, հետևա
բար Երևա նի թա ղային հա մայնքնե րի ղե կա վար նե րի (թա ղա պե տե րի) իրա վա
հա ջոր դը Երևան հա մայն քի ղե կա վարն է ՝ Երևա նի քա ղա քա պե տը:

ԱՊԱՑՈՒՅՑ ՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒ ՑՈՒՄ

26.12.2016 թ.

46. Մե խակ Գաբ րի ե լ յանն ընդդեմ ՀՀ  ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան, 
վարչ. գործ թիվ ՎԴ/10561/05/13

Խն դիր. Կա րո՞ղ է արդյոք վար չա կան դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան և լուծ
ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տը հաս տա տել օտա րա լե զու 
ապա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով՝ չպա հան ջե լով օտա րա
լե զու գրա վոր ապա ցույց ներ կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցից ներ կա
յաց նել այդ ապա ցույ ցը՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն 
թարգմա նու թյան ձևով:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
գրա վոր ապա ցույց նե րը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում մեծ ապա ցու ցո ղա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող և տա րած ված ապա ցուց ման մի ջոց ներ են, որոնց հի ման 
վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջնե րը և 
առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու
թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 42– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված 
ձևա կեր պու մից բխում է, որ որ պես գրա վոր ապա ցույց կա րող է հան դես գալ 
ցան կա ցած նյու թա կան կրիչ, որի վրա տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան

¾ç 
494–504
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նե րի կի րառ մամբ ար տա ցոլ ված են գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան
գա մանքնե րի մա սին որո շա կի տե ղե կու թյուն ներ: Ը նդ որում, գրա վոր ապա ցույց
նե րում ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունի այն տե ղե կու թյու նը (միտ քը), որը 
տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան նե րի մի ջո ցով ար տա ցոլ ված է որո շա
կի նյու թա կան կրի չի վրա և ըն կալ վում է դրա բո վան դա կու թյան (տեքս տի) ըն
թերց ման մի ջո ցով: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 42– րդ հոդ վա ծով օրենսդի րը 
կար գա վո րել է օտար լեզ վով կազմ ված գրա վոր ապա ցույց նե րը հայե րեն 
թարգմա նու թյամբ ներ կա յաց նե լու կար գը և չթարգման ված ապա ցույց նե րը դա
տա րան ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան հետևանքնե րը: Այս պես, վկա յա կոչ
ված հոդ վա ծի 8– րդ մա սի ուժով դա տա րանն իրա վա սու է դա տա վա րու թյան 
մաս նակ ցի միջ նոր դու թյամբ կամ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ օտա րա լե զու 
ապա ցույց ներ կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցից պա հան ջել ներ կա յաց
նել նույն ապա ցույ ցը՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն 
թարգմա նու թյան տես քով: Ը նդ որում, վար չա կան դա տա րա նի նշված պա հան ջը 
չկա տա րե լու դա տա վա րա կան հետևանքնե րը հան գում են հետևյա լին. դա տա
րա նի պա հան ջից հե տո օտար լեզ վով կազմ ված գրա վոր ապա ցույ ցի փո խա րեն 
դրա՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն թարգմա նու թյու նը 
չներ կա յաց նե լու դեպ քում դա տա րա նը տվյալ ապա ցույ ցը կա րող է հա նել հե տա
զոտ ման են թա կա ապա ցույց նե րի շար քից:

Հիմք ըն դու նե լով սահ մա նադ րաի րա վա կան այն դրույ թը, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րենն է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 9– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված դա տա վա րու թյան լեզ վի սկզբուն
քը, ինչ պես նաև քննարկ վող հար ցի շուրջ ձևա վոր ված իրա վա կի րառ պրակ տի
կան՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում օտար 
լեզ վով կազմ ված փաս տաթղթե րի ներ կա յաց ման դեպ քում ապա ցուց ման պար
տա կա նու թյուն ունե ցող դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից պետք է ներ
կա յաց վի նաև այդ փաս տաթղթի պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն 
թարգմա նու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծող իրա վա
կար գա վո րում նե րի պայ ման նե րում գրա վոր ապա ցույ ցը հա մար վում է պատ շա
ճո րեն թարգման ված, եթե թարգմա նու թյան իս կու թյու նը վա վե րաց ված է նո տա
րա կան կար գով (« Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
7– րդ կետ և 68– րդ հոդ ված): Օտա րա լե զու գրա վոր ապա ցույ ցի հետ մեկ տեղ 
դրանց պատ շա ճո րեն հաս տատ ված (թարգմա նու թյան իս կու թյու նը նո տա րա
կան կար գով վա վե րաց ված) հայե րեն թարգմա նու թյուն նե րը չներ կա յաց վե լու 
դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պետք է օտար լեզ վով կազմ ված փաս տաթղթե
րը հա նի հե տա զոտ ման են թա կա ապա ցույց նե րի շար քից: Այլ կերպ ասած՝ վար
չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է օտար լեզ վով կազմ ված գրա վոր ապա ցույ ցը 
ճա նա չել ան թույ լատ րե լի և հա նել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի կազ մից, եթե 
այդ ապա ցույ ցը ներ կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը չի ներ կա յաց րել 
նաև դրա պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյու նը:
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1. Կա րեն Սա հա կյանն ու մյուս ներն ընդդեմ ««Ե ԱԶ» ամ րան նե րի գոր ծա
րան» ԲԲԸ–ի,  քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/5797/02/15

Խն դիր. Սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է բաժ նե տի
րա կան ըն կե րու թյան վե րա կազ մա կերպ ման՝ մաս նա վո րա պես բա ժան ման պա
հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի իրաց ման նա խադ րյալ նե րի հար ցին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև ար
դար դա տաքննու թյան իրա վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է Եվրո
պա կան դա տա րա նի որո շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար 
դա տաքննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու
թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա
նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի 
քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո րում է դա տա րան դի մե
լու, այն է՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը: 
Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտվե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան 
վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, 
ար ժեք չեն ունե նա, եթե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: Դժ վար է 
պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա
րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա
հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 
19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

Այ նուա մե նայ նիվ, Եվրո պա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քը, որի մի մասն էլ կազ մում են « դա տա րան դի մե լու» 
և « դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան» իրա վունքնե րը, բա ցար ձակ չեն և կա րող են 
են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի, սա կայն կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե
րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ իրա վուն քի բուն է ու թյա նը: 
Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տին չի հա
մա պա տաս խա նի, եթե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև 
չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն` գործ նա կան և ար դյու նա
վետ իրա վունքնե րի երաշ խա վոր ման ապա հով մամբ (տե՛ս Ալ– Ադ սա նին ը նդ դեմ 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան թիվ 35763/97 գան գա տով Եվրո պա կան դա տա րա նի 
21.11.2001 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 53, Խալ ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի թիվ 
34791/97 գան գա տով Եվրո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 
պարբ. 35, Ռա պոն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի թիվ 4210/00 գան գա տով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 25.07.2002 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 90, « Պայ քար և հաղ թա նակ» 
ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 21638/03 գան գա տով Եվրո պա կան դա տա րա
նի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 44): 

Միա ժա մա նակ Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ թեև Կոն վեն ցիայի 6– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է դա տա րան դի մե լու ար դյու նա վետ իրա
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clx Իրավական դիրքորոշումներ

վունք, այ նուա մե նայ նիվ, պե տու թյան հայե ցո ղու թյանն է թողնված նշված նպա
տա կի հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի ը նտրու թյան հար ցը (տե՛ս Էյ րին ը նդ դեմ 
Իռ լան դիայի թիվ 6289/73 գան գա տով Եվրո պա կան դա տա րա նի 09.10.1979 թվա
կա նի վճի ռը, պարբ. 26): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 13– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի, ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի և 91– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տի 1– ին են թա կե տի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ քա ղա քա ցիա կան իրա
վունքնե րի պաշտպա նու թյու նը, որը են թա կա է իրա կա նաց ման նաև հայց հա րու
ցե լով, քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի են թա կա յու թյա նը հա մա պա տաս խան իրա կա
նաց նում է դա տա րա նը: Այ սինքն` դա տա կան են թա կա յու թյան առ կա յու թյան 
դեպ քում հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի քննու թյու նը և լու ծու մը 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսդրու թյամբ հանձնված է դա տա կան 
մար մին նե րի իրա վա սու թյա նը: Այլ կերպ ասած՝ են թա կա յու թյան ինստի տու տի 
է ու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն բա ցա ռում է գոր ծը լու ծե լու հա մար այլ 
մարմ նին դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը: Միա ժա մա նակ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
մինչ դա տա րան դի մելն օրեն քով սահ ման ված կար գով առ կա է գործն այլ մար
մին նե րի քննե լու իրա վա սու թյուն, ապա տվյալ գոր ծը են թա կա չէ դա տա րա նում 
քննու թյան, իսկ դա տա րան դի մող ան ձը հայց հա րու ցե լու իրա վունք չու նի: Ը ստ 
այդմ էլ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում վե ճը դա տա
րա նին են թա կա լի նե լու հար ցը պար զե լիս դա տա րան ներն առա ջին հեր թին 
պետք է ել նեն վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից, որից հե տո հաշ վի առ
նեն տվյալ վե ճը կար գա վո րող նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թեև հայ ցային 
վա րույ թի գոր ծե րը հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու մի
ջո ցով և հայց ներ կա յաց նե լը հան դի սա նում է գոր ծի հա րուց ման նա խա պայ ման, 
այ նուա մե նայ նիվ, այն դեպ քե րում, երբ առ կա չեն հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի 
նա խադ րյալ նե րը, որոն ցից է նաև հայ ցը դա տա րա նին են թա կա լի նե լու նա խա
պայ մա նը, այդ պի սի պա րա գա յում բա ցա կա յում է հայց վո րի՝ հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քը, հետևա բար և դա տա վո րը կա յաց նում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու մա սին որո շում:

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում անդրա դառ նա լով սույն գոր ծով ներ կա յաց
ված՝ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը վե րա կազ մա կեր պե լու պա հան ջի՝ դա տա
րա նում քննու թյան են թա կա լի նե լու հար ցին, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ օրենսդի րը, սահ մա նե լով իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կերպ
ման հետևյալ ձևե րը՝ միա ձու լում, միա ցում, բա ժա նում, առանձնա ցում և վե րա
կազ մա վո րում, միա ժա մա նակ ամ րագ րել է, որ վե րա կազ մա կերպ ման, մաս նա
վո րա պես բա ժան ման և առանձնաց ման ձևե րի դեպ քում այն իրա կա նաց վում է 
եր կու եղա նա կով՝ կա մա վոր և հար կա դիր: Որ պես կա նոն, իրա վա բա նա կան 
ան ձի, տվյալ դեպ քում բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի վե րա կազ մա կեր
պու մը՝ այդ թվում նաև բա ժա նու մը, կա տար վում է կա մա վոր կար գով՝ նրա 
հիմ նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կամ կա նո նադ րու թյամբ դրա հա մար լիա զոր
ված իրա վա բա նա կան ան ձի մարմ նի որոշ ման հի ման վրա: Ը նդ որում, բաժ նե
տի րա կան ըն կե րու թյան բա ժան ման մա սին որո շում ըն դու նե լու իրա վա սու թյու նը 
պատ կա նում է բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կա ռա վար ման բարձրա գույն 
մարմ նին՝ ըն կե րու թյան ժո ղո վին, որը հաս տա տում է նաև բա ժան ման կար գը և 
պայ ման նե րը: 

Ի տար բե րու թյուն կա մա վոր կար գի՝ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան հար
կա դիր վե րա կազ մա կեր պու մը տե ղի է ունե նում դա տա րա նի վճռով՝ բա ցա
ռա պես օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում: Ը նդ որում՝ դա տա րա նի վճռով 
հար կա դիր վե րա կազ մա կեր պումն իրա կա նաց վում է բա ցա ռա պես բա ժան ման 
կամ առանձ նաց ման ձևե րի դեպ քում, քա նի որ այդ դեպ քում հնա րա վոր է ըն կե
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րու թյան գույ քային մի ջոց նե րի նվա զե ցում: Բա ցի այդ, բա ժան ման ձևով վե րա
կազ մա կերպ ման ար դյուն քում վե րա կազ մա կերպ վող ըն կե րու թյու նը դա դա րում է 
գո յու թյուն ունե նա լուց, իսկ նրա բո լոր իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 
փո խանցվում են նոր ստեղծ վող ըն կե րու թյուն նե րին:

Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա կան կար գով 
ըն կե րու թյան բա ժան ման պա հան ջի դեպ քում առ կա է իրա վա բա նա կան ան ձի 
հար կա դիր վե րա կազ մա կերպ ման պա հանջ, որը են թա կա է դա տա րա նի քննու
թյա նը միայն օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում, այ սինքն՝ այն դեպ քում, երբ 
օրեն քով սահ ման ված կար գով ուղ ղա կի ո րեն և հստակ ամ րագրված է հա մա պա
տաս խան իրա վա սու ան ձի՝ տվյալ պա հան ջով հայց ներ կա յաց նե լու իրա վուն քը 
կամ տվյալ պա հան ջը դա տա րա նին քննու թյան են թա կա լի նե լը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու
թյան բաժ նե տե րերն ըն կե րու թյան վե րա կազ մա կերպ ման (տ վյալ դեպ քում՝ բա
ժան ման) գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված իրենց պա հանջնե րը կա րող են ներ կա յաց
նել օրեն քով սահ ման ված կար գով՝ իրենց իրա վա սու թյուն նե րի շրջա նա կում (օ րի
նակ՝ բաժ նե տերն իրա վունք ունի « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 37– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի «թ» են թա կե տով սահ ման ված կար գով դի
մել դա տա րան՝ ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված և գոր ծող օրենքնե րին ու այլ իրա վա
կան ակ տե րին հա կա սող որո շում նե րի բո ղո քարկ ման նպա տա կով և այլն): Ը նդ 
որում, նշվա ծը կա րող է իրա կա նաց վել միայն կա մա վոր կար գով բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյան վե րա կազ մա վոր ման (տ վյալ դեպ քում բա ժան ման) դեպ քե րում:

Սույն գոր ծով հա մա հայց վոր նե րը՝ որ պես ««Ե ԱԶ» ամ րան նե րի գոր ծա րան» 
ԲԲԸ բաժ նե տե րեր, նա խա պես դի մել են ըն կե րու թյան նա խա գա հին՝ ցան կու
թյուն հայտ նե լով ըն կե րու թյան գույ քից առանձնաց նել իրենց բաժ նե մա սը և խնդ
րե լով հրա վի րել բաժ նե տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղով՝ այդ հար ցի քննարկ ման նպա
տա կով, որից հե տո դի մել են դա տա րան` պա հան ջե լով վե րա կազ մա կեր պել, այն 
է` բա ժա նել ըն կե րու թյու նը: Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նը վե ճը դա տա րա նում են թա
կա չլի նե լու հիմ քով մեր ժել է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը՝ հայտ նե լով, որ չի պահ
պան վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի պա հան ջը, 
չի ներ կա յաց վել իրա վա բա նա կան ան ձի հիմ նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կամ 
կա նո նադ րու թյամբ դրա հա մար լիա զոր ված իրա վա բա նա կան ան ձի մարմ նի 
որո շում` վե րա կազ մա կեր պում կա տա րե լու ան հա մա ձայ նու թյան վե րա բե րյալ: 
ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը վե րաց րել է հայ ցա դի մու մի ըն դու
նու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը՝ որոշ ման հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ 
մինչև դա տա րան դի մե լը հա մա հայց վոր ներն այդ հար ցի քննարկ ման նպա տա
կով դի մել են ըն կե րու թյան նա խա գա հին: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ կա
մա վոր կար գով իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կերպ ման հա մար նա խա
տես ված է հա տուկ ըն թա ցա կարգ, որը պահ պա նե լու դեպ քում միայն հա մա հայց
վոր նե րը կա րող են դի մել դա տա րան` բա ժան ման ձևով ըն կե րու թյան վե րա կազ
մա կեր պումն իրա կա նաց նե լու հա մար: Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ
րա հան գել է, որ ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղով չհ րա վի րե լու 
պայ ման նե րում ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի իրա վա սու թյա նը վե րա պահ
ված հար ցի լու ծու մը չի կա րող իրա կա նաց վել դա տա կան կար գով՝ առանց այդ
պի սի դեպքն օրեն քով նա խա տես ված լի նե լու պայ մա նի:



clxii Իրավական դիրքորոշումներ

22.07.2016 թ.
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Խն դիր. Արդյո՞ք քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րուց ման փու լում հայ ցա դի մում 
ներ կա յաց նե լիս հայց վոր կող մի վրա դրված է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ 
գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը և քա
ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րու ցու մը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան առա ջին 
և ինքնու րույն փուլն է, որից հե տո միայն սկս վում է գոր ծի շար ժը և հնա րա վոր է 
դառ նում դա տա վա րա կան հե տա գա բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը: Դա
տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյա նը և վե ճի լուծ մա նը ձեռ նա մուխ է լի
նում իրենց իրա վունքնե րը, ազա տու թյու ննե րը կամ օրի նա կան շա հե րը 
պաշտպա նե լու հա մար դա տա րան դի մող ան ձանց դի մու մի հի ման վրա (ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ, 3– րդ, 37– րդ և 38– րդ հոդ
ված ներ): Հայ ցային վա րույ թի գոր ծե րը հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում 
ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով, որն իրա վուն քի պաշտպա նու թյան վա րույ թի հա րուց
ման դա տա վա րա կան մի ջոց է, թեև հայց ներ կա յաց նե լը գոր ծի հա րուց ման նա
խա պայ ման է, այ նու հան դերձ ինքնին բա վա րար չէ քա ղա քա ցիա կան գործ հա
րու ցե լու հա մար: Անհ րա ժեշտ է, որ պես զի հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ
ցա դի մու մը հա մա պա տաս խա նի օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա
հանջնե րին: Դա տա վո րը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու որո շում կա րող է 
կա յաց նել միայն այն դեպ քում, եթե հայ ցա դի մում ըն դու նե լիս ստու գում և պար
զում է, որ հայց վո րը հայց հա րու ցե լու իրա վունք ունի, այ սինքն՝ երբ առ կա են 
հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի նա խադ րյալ նե րը, և հայց վո րը պահ պա նել է այն հա
րու ցե լու (դա տա րան դի մե լու) օրեն քով սահ ման ված կար գը, այլ կերպ ասած 
պահ պան վել են հայ ցա դի մու մի գրա վոր ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց
վող պա հանջնե րը: Հա կա ռակ դեպ քում՝ այդ պա հանջնե րի չպահ պա նու մը հիմք է 
հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու հա մար, և հայց վո րի մոտ ծա գում է ան հրա ժեշ
տու թյուն վե րաց նե լու հա մա պա տաս խան հայ ցա դի մու մի թե րու թյուն նե րը 
(ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ ված):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
առ կա են հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու թյանն առա ջադրվող պա հանջնե րի 
ձևա կան խախ տում ներ, ինչ պես նաև պրակ տիկ խո չըն դոտ ներ, որոնք հնա րա
վոր է շտկել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում, ապա դա
տա վո րը պետք է ձեռ նա մուխ լի նի հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու, իսկ դրա
նում առ կա ան հստա կու թյուն նե րը շտկե լու գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ
րաս տե լու փու լում, ին չը բխում է « դա տա րան դի մե լու» և « դա տա րա նի մատ չե լի
ու թյան» իրա վունքնե րից (տե՛ս «Եվրո պա» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ «Ս պի տակ կա մար» 
ՍՊԸ– ի թիվ ԵԱՔԴ/1020/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա
նի 24.09.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա
նը հարկ է հա մա րել նշել, որ հայ ցա դի մու մին ներ կա յաց վող՝ օրեն քով սահ ման ված 
դա տա վա րա կան պա հանջնե րից է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, այդ թվում նաև՝ 
պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի հաս ցեն նշե լը: Նման պա
հանջ սահ մա նելն ինքնան պա տակ չէ և նպա տա կաուղղ ված է այն հար ցի պար զա
բան մա նը, թե ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ը նդ դա տյա է արդյոք այն դա տա րա
նին, որին ներ կա յաց վել է: Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պա
տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի հաս ցեն նշե լը չի կա րող նույ նաց
վել այդ հաս ցե ի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան ապա ցույց ներ կա յաց նե լու պար
տա կա նու թյան հետ: Նման մո տեց ման դեպ քում ան ձի վրա դրվում է պար տա կա
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նու թյուն յու րա քան չյուր դեպ քում պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու 
վայ րը նշե լիս հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց նել նաև պա տաս խա նո ղի կող մից 
որևէ հաս ցե ում բնակ վե լու կամ գտնվե լու վե րա բե րյալ հիմ նա վո րող ապա ցույց
ներ: Մինչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 87– րդ և 88– րդ 
հոդ ված նե րի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից նման հետևու թյուն չի կա րող բխեց
վել: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 87– րդ հոդ վա ծը 
հստակ սահ մա նում է, որ հայ ցա դի մու մում նշվում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, 
այդ թվում նաև՝ պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի հաս ցե նե րը, 
իսկ նույն օրենսգրքի 88– րդ հոդ վա ծը, նա խա տե սե լով հայ ցա դի մու մին կցվող 
փաս տաթղթե րի ցան կը, հայց վո րին չի պար տա վո րեց նում հայ ցա դի մու մին կից 
ներ կա յաց նել նաև պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե
րյալ ապա ցույց ներ: Ավե լին, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
տրա մա բա նու թյու նից չի բխում ապա ցույց նե րը բա ցա ռա պես հայ ցա դի մու մին կից 
ներ կա յաց նե լը՝ նկա տի ունե նա լով նաև գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս
տե լու փու լի առ կա յու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի՝ հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյա նը 
և ը նդ դա տու թյան ինստի տու տին առնչ վող հոդ ված նե րի փոխ կա պակցված մեկ
նա բա նու թյու նից բխում է, որ օրենսդրո րեն հայց վո րի վրա դրված չէ պար տա կա
նու թյուն հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լիս ներ կա յաց նե լու նաև թույ լատ րե լի ապա
ցույց ներ պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ: 
Հետևա բար գոր ծող օրենսդրու թյամբ հայց վո րի վրա դրված է միայն հայ ցա դի մու
մում պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րը նշե լու պար տա կա նու
թյուն: Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցա դի մու մի ըն
դու նե լի ու թյան փու լում ը նդ դա տու թյան հար ցը պար զե լիս գոր ծում է պա տաս խա
նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մում նշված հաս
ցե ի հա վաս տի ու թյան կան խա վար կա ծը, որը կա րող է ստուգ վել գոր ծի քննու թյան 
հե տա գա փու լե րում՝ նկա տի ունե նա լով նաև այն հան գա ման քը, որ օրենսդի րը 
դա տա րա նին վե րա պա հել է ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ ըն
դուն ված գործն այլ դա տա րա նի քննու թյա նը հանձնե լու լիա զո րու թյուն:

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵՐ

20.01.2016 թ.

3. Մա րու սյա Խո ջու մյան, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/1324/02/12

Խն դիր. Արդյո՞ք ֆի զի կա կան ան ձինք պետք է կրեն իրենց գոր ծու նա կու թյան 
վե րա բե րյալ հար ցի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման պար
տա կա նու թյուն:

* Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է այն հար ցին, թե 
իրա վա չա՞փ է արդյոք պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա
բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու հիմ քով վե
րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին վե րաքննիչ դա տա րա նի կա յաց րած 
որո շու մը` այդ որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում նշված միջ նոր դու թյան մերժման 
մա սին որևէ եզ րա հանգման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ հո գե կան խան գա րում ներ ունե ցող ան ձանց` որ պես խո ցե լի սո ցիա լա
կան խմբի ան դամ նե րի պաշտպա նու թյանն ուղղ ված մի շարք մի ջազ գային իրա
վա կան փաս տաթղթե րում այդ ան ձանց իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ դա տա
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կան պաշտպա նու թյունն ամ րագրվում է որ պես վեր ջին նե րիս իրա վունքնե րի ու 
ազա տու թյուն նե րի ապա հով ման կարևո րա գույն երաշ խիք:

Մաս նա վո րա պես, Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ասամբ
լե այի կող մից 17.12.1991 թվա կա նի թիվ 46/119 բա նաձևով հաս տատ ված հո գե կան 
հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի պաշտպա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան 
բա րե լավ ման սկզբունքներն ան թույ լատ րե լի են հա մա րում հո գե կան հի վան դու
թյամբ տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ որևէ խտ րա կան մո տե ցում, այ սինքն՝ ցան
կա ցած տար բե րա կում նե րի, բա ցա ռու թյուն նե րի կամ նա խա պատ վու թյուն տա լու 
դրսևո րում ներ, որոնց ար դյուն քում հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի հա
մար ան հնա րին կդառ նա կամ կդժվա րա նա մար դու՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված 
իրա վունքնե րից հա վա սար օգտվե լը: Վկա յա կոչ ված սկզբունքնե րի հա մա ձայն` ան
ձը, ում գոր ծու նա կու թյու նը հան դի սա նում է քննու թյան առար կա, իրա վունք ունի 
իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կել վե րա դաս դա տա կան 
ատյան՝ այլ շա հագրգիռ ան ձանց հետ հա վա սար պայ ման նե րում: 

Եվրո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 23.02.1999 թվա կա նին 
ըն դուն ված «Ան գոր ծու նակ չա փա հաս նե րի իրա վա կան պաշտպա նու թյանն առնչ
վող սկզբունքնե րի մա սին» թիվ R(99)4 հանձնա րա րա կա նով Եվրո պայի խորհր դի 
ան դամ պե տու թյուն նե րին առա ջարկ վում է ան գոր ծու նակ չա փա հաս ան ձանց 
իրա վա կան պաշտպա նու թյան վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան օրենսդրա կան 
կար գա վո րում ներ ամ րագ րե լիս առաջ նորդ վել այդ հանձնա րա րա կա նում ամ
րագրված սկզբունքնե րով: Այդ սկզբունքնե րի շար քում նե րառ ված է նաև ան ձի` 
ան ձամբ լս վե լու իրա վուն քի պահ պան ման սկզբուն քը ցան կա ցած դա տաքննու
թյան ըն թաց քում, որը կա րող է առնչ վել այդ ան ձի գոր ծու նա կու թյա նը, ինչ պես 
նաև ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ ակ տե րի պար բե րա բար վե րա
նայ ման և պատ շաճ բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան ամ րագ րու մը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նը քննարկ վող հար ցի կա պակ ցու թյամբ ար տա հայ
տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին դա տա
վա րա կան իրա վունքնե րից զրկե լը կա րող է ար դա րաց ված լի նել այդ ան ձի 
պաշտպա նու թյան, այլ ան ձանց շա հե րի պաշտպա նու թյան և ար դա րա դա տու թյան 
պատ շաճ իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյամբ: Սա կայն, մյուս կող մից, ան ձին 
ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ որո շու մը դա տա րա նի կող մից վե րա նայե լու 
պա հան ջի իրա վուն քը հան դի սա նում է ան ձի կարևո րա գույն իրա վունքնե րից մե կը, 
քա նի որ նման գոր ծըն թա ցը կա րող է ուղ ղա կի ո րեն ազ դել բո լոր իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման վրա, որոնք սահ մա նա փակ վել էին ան ձին ան
գոր ծու նակ ճա նա չե լու ար դյուն քում: Նման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը չի 
կա րող ար դա րաց վել իրա վա չափ նպա տա կով, որը կա րող է դրվել ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման 
հիմ քում (տե՛ս Նա տա լյա Մի խայ լեն կոն ը նդ դեմ Ուկ րաի նայի գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 30.05.2013 թվա կա նի վճի ռը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու
նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում այդ ֆի զի կա
կան ան ձի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, իր 
նախ կին որո շում նե րից մե կում նշել է, որ ան ձի իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե
րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 14.1– րդ հոդ վա ծի ուժով հա վա սա րա պես վե րա բե րում է նաև հո գե կան 
խան գա րում ներ ունե ցող ան ձանց՝ որ պես խո ցե լի սո ցիա լա կան խմբի ան դամ նե
րի: Հաշ վի առ նե լով այն իրա վա կան հետևանքնե րը, որոնք քա ղա քա ցու հա մար 
ծա գում են ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու դեպ քում, այն է՝ ան ձն անո րոշ ժամ կե տով 
զրկ վում է ինքնու րույ նա բար, իր գոր ծո ղու թյուն նե րով իրա վունքներ ձեռք բե րե լու 
և իրա կա նաց նե լու, իր հա մար քա ղա քա ցիա կան պար տա կա նու թյուն ներ 
ստանձնե լու և դրանք կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, ինչ պես նաև սահ մա նա
փակ վում են ան ձի ազա տու թյու նը և ան ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան իրա
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վունքը՝ օրենսդիրն ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լը թույ լատ րում է բա ցա ռա պես 
դա տա կան կար գով: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ
քում դա տա րա նը պար տա վոր է քա ղա քա ցուն ծա նու ցել ան գոր ծու նակ ճա նա չե
լու վե րա բե րյալ իր կող մից կա յաց ված վճռի մա սին՝ այդ ան ձին հնա րա վո րու
թյուն տա լով օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տում բո ղո քար կե լու տվյալ վճի ռը (տե՛ս 
ը ստ Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմ նի դի մու մի` Վլա դի միր Օհա նո վին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին, թիվ ԵՇԴ/0938/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1197 
որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հո գե կան խան
գա րում ունե ցող ան ձանց իրա վա կան պաշտպա նու թյու նը պետք է նե րա ռի, մաս
նա վո րա պես, հետևյալ իրա վունքնե րը. դա տա րա նում լս վե լու իրա վուն քը, դա
տա կան քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցու թյան իրա վուն քը և դա տա կան ակ տի 
բո ղո քարկ ման իրա վուն քը: Այն ան ձանց հա մար, ում գոր ծու նա կու թյու նը 
քննվում է դա տա րա նում, պետք է ապա հով վեն իրա վա հա վա սա րու թյան, դա տա
րա նի մատ չե լի ու թյան, դա տա կան պաշտպա նու թյան, ար դար դա տաքննու թյան 
և դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա վունքնե րը: Նշված հիմ նա րար իրա
վունքնե րի ուժով ցան կա ցած ան ձ, ում գոր ծու նա կու թյան հար ցը քննվում է դա
տա րա նում, պետք է օժտված լի նի հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան կար գա
վի ճա կով, կրի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ, ինչ պես նաև օգտվի 
դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կար գա վի ճա կից բխող դա տա վա րա կան իրա
վունքնե րից, նե րա ռյալ` դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա վուն քը:

Վե րոգ րյալ մի ջազ գային– ի րա վա կան փաս տաթղթե րի և իրա վա կան դիր քո
րո շում նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գել է հետևյալ եզ րա կա ցու թյան. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օրենսդրա
կան կար գա վո րում նե րը և իրա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նան այն ուղ
ղու թյամբ, որ ֆի զի կա կան ան ձն իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա
տա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ունե նա հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան 
կար գա վի ճակ, որը գործ նա կա նում թույլ կտա վեր ջի նիս, inter alia, ան ձամբ կամ իր 
ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով բո ղո քար կե լու իր նկատ մամբ կա յաց ված վերջ նա կան 
դա տա կան ակ տե րը: Այլ կերպ ասած՝ այն ֆի զի կա կան ան ձը, ում գոր ծու նա կու
թյան հար ցը քննվում է դա տա րա նում, պետք է ունե նա դա տա վա րու թյան մաս նակ
ցի կար գա վի ճա կից բխող այն պի սի դա տա վա րա կան իրա վունքներ, որոնք կըն ձե
ռեն վեր ջի նիս՝ այդ գոր ծի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա
կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա կան հնա րա վո րու թյուն: 

Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու
նա վետ իրաց ման իրա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա
վա կան դիր քո րո շու մը. հայ ցը կամ դի մու մը դա տա րան` իրա վա կան պաշտպա
նու թյան այն մի ջոց ներն են, որոն ցով հիմ նա կան իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա
տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կրող հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ 
իրա վա բա նա կան ան ձը պաշտպան վում է իր իրա վունքնե րի տա րաբ նույթ խախ
տում նե րից, որոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, այն
պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 780 
որոշ մամբ հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա
վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղադ րիչ նե րից մե
կը դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: 

Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1037 
որոշ ման` դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինստի տու տի նպա տա կը ոչ միայն 
ներ կա յաց ված պա հան ջի մերժման կամ բա վա րար ման իրա վա չա փու թյան ստու
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գումն է, այլև այս ինստի տուտն այն հիմ նա կան և է ա կան իրա վա կան երաշ
խիքն է, որի մի ջո ցով ապա հով վում է ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ար դար 
դա տաքննու թյան իրա վուն քի հիմ նա կան բա ղադ րա տար րե րի, մաս նա վո րա պես` 
27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սով և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա տես ված դա տա
վա րա կան երաշ խիք նե րի պահ պա նու մը։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առա ջին 
ատյա նի դա տա րա նը չի պահ պա նել հի շյալ դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը, քա
ղա քա ցին, չու նե նա լով վե րաքննու թյան իրա վունք, ը ստ է ու թյան զրկ վում է իր 
գոր ծի ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքն ար դյու նա վե տո րեն իրաց նե լու հնա
րա վո րու թյու նից և ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի խախտ ման դեմ 
պաշտպա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցից:

Վե րո հի շյալ իրա վա կան նոր մե րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե
րոգ րյալ որո շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա
մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երաշ խա վոր վում են ար դյու նա վետ իրա վա
կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան իրա վունքնե րը, 
որոնց կարևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա
վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինստի տուտն այն իրա վա կան մի ջոցն է, որը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս որո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ապա 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 իրա կա նաց մա նը (տե՛ս « Ֆասթ 
Սփ լայ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե
րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
04.03.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Եվրո պա կան դա տա րա նի կող
մից հստակ ձևա վոր ված նա խա դե պային իրա վուն քը Պայ մա նա վոր վող պե տու
թյուն նե րին չի պար տադ րում ստեղ ծել վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ դա տա կան 
ատյան ներ, այ նուա մե նայ նիվ, եթե դրանք ստեղծ վել են, պետք է ապա հով վի, որ 
շա հագրգիռ ան ձինք այդ դա տա րան նե րում ևս օգտվեն Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ
վա ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա րար երաշ խիք նե րից, 
այդ թվում նաև՝ քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կա
պակ ցու թյամբ դա տա րան դի մե լու իրա վուն քից (տե՛ս օրի նակ, Սիալ կովս կան 
ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 22.03.2007 թվա կա նի վճի ռը, 103– րդ կետ):

« Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով 20.12.2007 
թվա կա նի վճռում Եվրո պա կան դա տա րա նը, կրկ նե լով վե րոն շյալ իրա վա կան դիր
քո րո շու մը, կրկին փաս տել է, որ ներ պե տա կան օրենսդրու թյամբ բո ղո քարկ ման 
ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե
րը պար տա վոր են ապա հո վել, որ իրենց իրա վա սու թյան տակ գտնվող ֆի զի կա
կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք վե րաքննիչ դա տա րան նե րում ևս օգտվեն Կոն
վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն նույն երաշ խիք նե րից, որոնք նրանք 
ունեն առա ջին ատյա նի դա տա րա նում: Ը ստ Եվրո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա
կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը, որի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ
չե լի ու թյան իրա վուն քը, բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե
րի: Այ նու հան դերձ, կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն 
աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը, որ 
վնաս հասց վի այդ իրա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը Կոն
վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, եթե այն իրա վա
չափ նպա տակ չի հե տապնդում և եթե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող 
նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Ավե լին՝ 
այն սահ մա նա փա կում նե րը, որոնք զուտ ֆի նան սա կան բնույթ ունեն, պետք է ման
րակրկիտ քննու թյան առնվեն՝ ել նե լով ար դա րա դա տու թյան շա հե րից (տե՛ս « Պայ
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քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա
նի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, 44– րդ և 45– րդ կե տեր):

25.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 890 որոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ դա տա րան նե րում 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 իրա վուն քի իրաց ման 
հնա րա վո րու թյան հետ, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա
տա րան նե րում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չի հե տապնդում 
դա տա րան դի մե լու սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից ան ձին զրկե լու նպա տակ: 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել 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 տապնդում 
փոխ հա տու ցել պե տու թյան` ար դա րա դա տու թյան իրա կա նաց ման հետ կապ ված 
ծախ սե րը, կան խար գե լել ակնհայտ ան հիմն հայ ցա դի մում նե րի հոս քը, դա տա
րան դի մե լու իրա վուն քի չա րա շա հու մը: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 
օրենսդի րը, կար գա վո րե լով դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի գանձման հետ 
կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, կաշ կանդ ված է քա ղա քա ցիա կան իրա
վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան սկզբունք
նե րով, մաս նա վո րա պես, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան սկզբուն քի երաշ խա վոր
ման պար տա կա նու թյամբ: Ուս տի օրենսդրի պար տա կա նու թյունն է երաշ խա վո
րել պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու թյուն, մի կող մից, դա տա րան նե րում պե տա կան 
տուրք գան ձե լու` պե տու թյան օրի նա վոր շա հի, դա տա րան նե րում պե տա կան 
տուրք վճա րե լու` ան ձի սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյան և, մյուս կող մից` 
դա տա րան նե րի մի ջո ցով իր իրա վունքնե րը պաշտպա նե լու` դի մո ղի օրի նա վոր 
շա հի միջև: Հետևա բար, այդ պի սի հա վա սա րակշ ռու թյան ապա հո վու մը հե
տապնդում է սահ մա նադ րաի րա վա կան նպա տակ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րից մե կում նշել է, որ « Պե
տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն 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` օրեն քի ուժով 
և դա տա րա նի հայե ցո ղու թյամբ: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 22– րդ հոդ վա ծը սպա ռիչ ամ րագ րել է այն հիմ քե րը, որոնց առ կա յու թյան պա
րա գա յում դա տա կան պաշտպա նու թյուն հայ ցող սուբյեկտն օրեն քի ուժով ազատ
վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Նման հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը 
չի պա հան ջում շա հագրգիռ ան ձի կող մից պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն 
կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան հա րու ցում և դրա քննար կում ու լու ծում 
դա տա րա նի կող մից (տե՛ս Շա մամ Կա րա պե տյանն ը նդ դեմ Արայիկ 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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վածն ամ րագ րում է դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից ազա տե լու տես քով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու հիմ քե րը` սահ մա նե լով 
դա տա րան դի մե լու հա մար գանձվող պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տե լու 
դեպ քե րի բա վա կան լայն շրջա նակ: Նշված դեպ քե րից մեկն այն է, որ ֆի զի կա
կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա րան դի մում ներ կա յաց
նող ան ձինք օրեն քի ուժով ազատ ված են այդ դի մում նե րի հա մար պե տա կան 
տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից: Բա ցի այդ, « Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի առա ջին մա
սում նշված ան ձինք  տուր քի վ ճա րու մից ազատ վում են նաև դա տա րա նի վճիռ նե
րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար: Ը նդ որում, 
նմա նա տիպ իրա վա կար գա վո րում է նա խա տե սում նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը, որի 171– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` դի
մողն ազատ վում է քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի 
քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րից: 
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Օ րենսդրա կան նման իրա վա կար գա վո րում նե րից բխում է, որ ֆի զի կա կան 
ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վա սու թյուն 
ունե ցող սուբյեկտնե րը, այ սինքն՝ այդ ֆի զի կա կան ան ձի ըն տա նի քի ան դամ նե
րը, խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը կամ հո գե բու ժա կան հաս
տա տու թյան տնօ րի նու թյու նը, օրեն քի ուժով ազատ ված են ֆի զի կա կան ան ձին 
ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա
կան ծախ սե րից, այդ թվում նաև՝ պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու
թյու նից: Մինչ դեռ օրենսդի րը ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե
րա բե րյալ գոր ծի քննու թյան առնչու թյամբ դա տա կան ծախ սե րից այդ ֆի զի կա
կան ան ձին ազա տե լու հետ կապ ված որևէ իրա վա կար գա վո րում չի սահ մա նել: 
Փաս տո րեն, ի տար բե րու թյուն ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա
հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող սուբյեկտնե րի, ֆի զի կա կան 
ան ձն ազատ ված չէ իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի քննու
թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րից, մաս նա վո րա պես՝ վե րաքննիչ և 
վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա
կա նու թյու նից:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի նման իրա վա կար գա վոր ման ար
դյուն քում ստեղծ վել է այն պի սի իրա վի ճակ, երբ ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու
նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղո քի դեպ քում այդ ան ձը չի ազատ վում պե տա կան տուր քի վճա րու
մից: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ քննարկ վող խնդ րի ամ բող ջա կան 
լուծ ման հա մար պետք է հիմք ըն դուն վի այն ելա կե տային դրույ թը, որ ֆի զի կա
կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի դեմ այդ 
ան ձի կող մից բո ղոք բե րե լու հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը և նրա խախտ ված 
իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լը հա մար վում են սահ մա նադ րա կան ան վե րա պահ 
պա հանջ՝ մար դու հիմ նա րար իրա վունք, իսկ այն իրաց նե լու օրենսդրա կան ըն
թա ցա կար գե րը չեն կա րող խա թա րել այդ իրա վուն քի բուն է ու թյու նը կամ օրեն քի 
բա ցի ար դյուն քում ար գե լա փա կել այն: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար դա րաց ված չի հա
մա րել այն իրա վի ճա կը, երբ ֆի զի կա կան ան ձի ան գոր ծու նա կու թյան հար ցի քննու
թյան ար դյուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լիս ան գոր ծու նակ ճա
նաչ վող ան ձի հա մար չի նա խա տես վում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տե լու 
ար տո նու թյուն այն դեպ քում, երբ նման դի մում ներ կա յաց րած ան ձը, « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի « ժե» կե տի և 2– րդ մա սի հա մա ձայն, 
ազատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Առ կա իրա վա կար գա վոր ման պայ
ման նե րում լիար ժեք կեր պով չի երաշ խա վոր վում հո գե կան խան գա րում ներ ունե
ցող ան ձի՝ դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա րար 
իրա վուն քը՝ խո չըն դո տե լով վեր ջի նիս՝ իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քի իրա վա չափ ու ար դյու նա վետ իրա
ցու մը: Գոր ծող իրա վա կար գա վո րու մը վկա յում է, որ կի րառ ված մի ջո ցի և հե
տապնդ ված նպա տա կի միջև չկա ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն. ստեղծ վել է ոչ իրա
վա չափ հա վա սա րակշ ռու թյուն ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման 
և պե տու թյան շա հե րի պաշտպա նու թյան միջև, որն աղա վա ղում է դա տա կան ակ
տի բո ղո քարկ ման սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի է ու թյու նը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հո գե կան խան գա
րում ներ ունե ցող ան ձինք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա կան հա մա
կար գում օժտված լի նե լով դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու
թյան հիմ նա րար իրա վունքնե րով, իրենց գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ հար ցի 
քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ
ման հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քից ազատ ված չլի նե լու պայ ման նե
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րում զրկ վում են իրենց գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ վերջ նա կան դա տա կան 
ակ տե րը բո ղո քար կե լու, այ սինքն՝ վե րաքննիչ և վճռա բեկ ատյան նե րում վեր
ջին նե րիս դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը պատ շաճ կեր պով իրաց նե
լու հնա րա վո րու թյու նից: Այլ կերպ ասած՝ ֆի զի կա կան ան ձի` իր գոր ծու նա կու
թյան վե րա բե րյալ հար ցի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա
տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քից ազատ
ված չլի նե լու ար դյուն քում վեր ջինս զրկ վում է իր դա տա կան պաշտպա նու թյան 
և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա րար իրա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա
ցող՝ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վուն քի երաշ խա վոր ված իրաց ման 
հնա րա վո րու թյու նից:

Բա ցի այդ, ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր
ծե րի քննու թյան առնչու թյամբ դա տա կան ծախ սե րի գծով ար տո նու թյուն սահ մա
նե լու հար ցում օրենսդի րը տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե րել, մի կող մից, 
այդ գոր ծե րը դա տա րա նում հա րու ցե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող սուբ յեկտնե րի 
և, մյուս կող մից, այն ֆի զի կա կան ան ձանց միջև, ում ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
հար ցը քննու թյան է առնվում այդ գոր ծե րով: 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 04.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 881 
որոշ մամբ անդրա դառ նա լով խտ րա կա նու թյան ար գել քի հա մընդ հա նուր 
սկզբուն քի բո վան դա կու թյա նը, նշել է, որ այդ սկզբուն քի շրջա նակ նե րում թույ
լատ րե լի է հա մա րում օբյեկ տիվ հիմ քով և իրա վա չափ նպա տա կով պայ մա նա
վոր ված ցան կա ցած տար բե րակ ված մո տե ցում: Խտ րա կա նու թյան սկզբուն քի 
խախ տում է հան դի սա նում այն տար բե րակ ված մո տե ցու մը, որը զուրկ է օբյեկ
տիվ հիմ քից և իրա վա չափ նպա տա կից: Մինչ դեռ հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյալ 
իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ֆի զի կա կան 
ան ձի` իր գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ հար ցի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց
ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված պե տա
կան տուր քից ազատ ված չլի նե լը չու նի որևէ օբյեկ տիվ հիմք և չի կա րող հե
տապնդել որևէ իրա վա չափ նպա տակ: Հետևա բար, պե տա կան տուր քի վճար
ման գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու հար ցում ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու
նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի հա րուց ման իրա վա սու թյուն ունե ցող 
սուբյեկտնե րի և այդ ֆի զի կա կան ան ձի միջև ցու ցա բեր վող տար բե րակ ված մո
տե ցու մը հան դի սա նում է խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քի խախ տում, ին չը 
չի կա րող հա մա հունչ լի նել իրա վա կան պե տու թյա նը և ժո ղովր դա վա րա կան հա
սա րա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջնե րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ֆի զի
կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վերջ նա կան դա տա կան 
ակ տերն այդ ան ձի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով բո ղո քար կե լու իրա
վուն քի պատ շաճ իրաց ման նպա տա կով այդ ֆի զի կա կան ան ձը պետք է ազատ
ված լի նի վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան 
տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա գործ նա
կա նում ապա հո վել նրա ար դար դա տաքննու թյան և դա տա կան պաշտպա նու
թյան հիմ նա րար իրա վունքնե րը, ինչ պես նաև երաշ խա վո րել հո գե կան խան գա
րում նե րով տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն
քի կյան քի կո չու մը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան շրջա նակ նե րում:
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4. Ասա տուր Հա րու թյու նյան, քաղ. գործ թիվ ԵՄԴ/3384/02/15

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ և հայ ցային վա րույթ նե րի առանձնա
հատ կու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդրա դար ձել է փաս տա ցի աշ խա տան քային հա
րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը հաս տա տե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև իրա վուն քի մա սին վե ճի առ կա յու թյան խնդ րին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանը ար ձա նագ
րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երաշ խա վոր վում են դա տա կան 
պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան իրա վունքնե րը, և 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա
վուն քի իրա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օրենսդի րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ յու րա քան չյուր քա ղա քա
ցիա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քը հայ ցի կամ դի մու մի առ կա յու թյունն է, հետևա
բար շա հագրգիռ ան ձը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով իր իրա
վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի դա տա կան պաշտպա նու թյունն իրա կա նաց
նում է դա տա րան կա՛մ հայց, կա՛մ դի մում ներ կա յաց նե լով: Ը նդ որում, կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քում ըն կած է 
դի մու մը, թե հայ ցա դի մու մը, օրենսդիրն առանձնաց րել է հա տուկ և հայ ցային 
վա րույթ նե րը, որոնք մի մյան ցից է ա կա նո րեն տար բեր վում են և ունեն գոր ծե րի 
քննու թյան իրենց բնո րոշ առանձնա հատ կու թյուն ներ: Ը ստ այդմ է լ՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ դրան ցից յու րա քան չյու րին: Այս
պես, հայ ցային վա րույ թը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան հիմ նա կան տե
սակն է, քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, հո ղային, իսկ օրեն
քով նա խա տես ված դեպ քե րում նաև այլ իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող 
սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րին, ազա տու թյուն նե րին կամ օրի նա կան շա հե րին վե
րա բե րող վե ճե րի քննու թյանն ու լուծ մանն ուղղ ված դա տա րա նի գոր ծո ղու թյու նը, 
որը կար գա վոր վում է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան իրա վուն քի նոր մե
րով: Իրա վուն քի պաշտպա նու թյան հայ ցային վա րույ թում առ կա են՝ 

1) կող մի՝ խախտ ված կամ վի ճարկ վող իրա վուն քից ծա գող և օրեն քով սահ
ման ված որո շա կի կար գով քննու թյան են թա կա նյու թաի րա վա կան պա հանջ, 
այ սինքն՝ հայց, 

2) սուբյեկ տիվ իրա վուն քի մա սին վեճ, 
3) հա կա դիր շա հե րով օժտված եր կու կող մեր, որոնք օժտված են նաև իրենց 

իրա վունքնե րը և օրի նա կան շա հե րը դա տա րա նում պաշտպա նե լու որո շա կի լիա
զո րու թյուն նե րով:

Մինչ դեռ հա տուկ վա րույ թի կար գով դա տա րա նը հաս տա տում է քա ղա քա
ցի նե րի կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գույ քային կամ ան ձնա կան ոչ գույ քային 
իրա վունքնե րի ծագ ման, փո փոխ ման կամ դա դար ման հիմք հան դի սա ցող իրա
վա բա նա կան փաս տե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, քա ղա քա ցու 
որո շա կի իրա վա կան վի ճա կը կամ նրան պատ կա նող իրա վուն քը: Հա տուկ վա
րույ թը բնո րոշ վում է հետևյալ հատ կա նիշ նե րով՝ 

1) այս տեղ իրա վուն քի մա սին վեճ չկա, քա նի որ դի մողն այլ ան ձանց որևէ 
նյու թաի րա վա կան պա հանջ չի ներ կա յաց նում, 

2) հա տուկ վա րույ թին բնո րոշ է ոչ թե վե ճի բա ցա կա յու թյունն ը նդ հան րա
պես, այլ դա տա կան մար մին նե րի քննու թյանն օրեն քով հանձն ված իրա վուն քի 
մա սին վե ճի բա ցա կա յու թյու նը, 

3) հա տուկ վա րույ թում դա տա րա նի լուծ մա նը են թա կա իրա վուն քի մա սին 
վեճ չկա, ուս տի այս տեղ չկան նաև հայց վոր ու պա տաս խա նող, այս տեղ կան 
միայն դի մող ներ և շա հագրգիռ այլ ան ձինք,

¾ç 
532–539



Իրավական դիրքորոշումներ clxxi

4) հա տուկ վա րույ թում չկա նաև հայց: 
Այս պի սով հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով բա ցա կա յում է իրա վուն քի մա սին 

վե ճը, իսկ շա հագրգիռ ան ձն էլ որևէ մե կի դեմ որևէ պա հանջ չի ներ կա յաց նում: 
Այ սինքն՝ հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով բա ցա կա յում է դա տա րա նի քննու թյա նը 
են թա կա (ն րա լուծ մա նը հանձն ված) իրա վուն քի մա սին վե ճը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
յու րա քան չյուր դեպ քում իրա վուն քի վե րա բե րյալ վե ճի առ կա յու թյունն ստու
գե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է պար զել, թե արդյո՞ք գոր ծի փաս տե րից ել նե լով 
առերևույթ առ կա է փո խա դարձ կապ քննարկ վող փաս տի և այլ ան ձի իրա
վունքնե րի միջև, և արդյո՞ք նման փաս տի հաս տա տու մը կա րող է որևէ կերպ ազ
դել այլ ան ձի իրա վունքնե րի ծա վա լի վրա: Ը նդ որում, դա տա րա նը յու րա քան չյուր 
կոնկ րետ դեպ քում վե ճի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը պետք է 
պար զի՝ ել նե լով տվյալ գոր ծի փաս տե րից, ինչ պես նաև օրեն քով և այլ իրա
վա կան ակ տե րով սահ ման ված պա հանջնե րից (տե՛ս ը ստ դի մու մի « Ֆիր
մա– ՄՄ» ՍՊԸ– ի՝ հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ճա նա չե
լու պա հան ջի մա սին թիվ 3– 445(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 02.03.2007 թվա կա նի որո շու մը)։ 

Ամ փո փե լով վե րը շա րադրված վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված դա
տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար
գով իրաց վում է հայ ցային և հա տուկ վա րույթ նե րի մի ջո ցով, որոն ցից յու րա քան չյու
րին բնո րոշ են որո շա կի առանձնա հատ կու թյուն ներ և դրան ցով պայ մա նա վոր ված՝ 
հա մա պա տաս խան վա րույ թի իրա կա նաց ման հա տուկ ըն թա ցա կարգ:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներքո՝ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 38– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի, 102– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 3– րդ մա սե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ աշ
խա տան քային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րում ինչ պես աշ խա տո ղի, այն պես էլ 
գոր ծա տուի իրա վունքնե րը և օրի նա կան շա հե րը են թա կա են պաշտպա նու թյան: 
Այս պես, այն դեպ քում, երբ աշ խա տո ղը գոր ծա տուի հետ գտնվում է փաս տա ցի 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում, սա կայն գոր ծա տուն հրա ժար վում է 
նրա հետ կնքել աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կամ ըն դու նել աշ խա տան քի ըն
դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, ապա օրենսդիրն աշ խա տո ղին 
իրա վունք է վե րա պա հել դի մե լու դա տա րան ը նդ դեմ գոր ծա տուի՝ փաս տա ցի աշ
խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը հաս տա տե լու պա
հան ջով: Ը նդ որում, նշված պա հանջն աշ խա տո ղը կա րող է ներ կա յաց նել ինչ պես 
փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի գո յու թյան ժա մա նա կա հատ
վա ծում, այն պես էլ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րե
լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու
թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը դա տա կան կար գով հաս տա տե լու պա հանջնե
րի դեպ քում աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև ը ստ է ու թյան ծա գում է վեճ իրա
վուն քի մա սին: Այ սինքն՝ հաս տատ վող փաս տի և այլ ան ձի (տ վյալ դեպ քում՝ 
գոր ծա տուի) իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի միջև առա ջա նում է փո
խա դարձ կապ, և նման փաս տի հաս տա տումն իր հեր թին ազ դում է այլ ան ձի 
(տ վյալ դեպ քում՝ գոր ծա տուի) իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լի 
վրա, քա նի որ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան 
փաս տը դա տա րա նի կող մից հա ս տատ վե լուց հե տո գոր ծա տուի մոտ ծա գում են 
ՀՀ աշ խա տան քային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված հա մա պա տաս խան իրա
վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Նման պայ ման նե րում, Վճռա բեկ դա տա րա
նը գտել է, որ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան 
փաս տը հաս տա տե լու վե րա բե րյալ աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև վե ճի առ կա
յու թյան դեպ քում գոր ծը պետք է հա րու ցվի և քննվի հայ ցային վա րույ թի կար գով:
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04.02.2016 թ.

5. ՌԴ պաշտպա նու թյան նա խա րա րու թյան Պոլևա յա Դաշ տային փոստ 
թիվ 04436 զո րա մաս, քաղ. գործ թիվ ՇԴ/0011/16/14

Խն դիր. Արդյո՞ք օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի՝ քա ղա քա
ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած դա տա կան ակ տե րը ճա նա չե լու և կա տար ման 
թույ լատ րե լու կամ ճա նա չու մը և կա տա րու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ ՀՀ ը նդ հա
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա
կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրաց ման իրա վա կան 
խնդրին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը. 
հայ ցը կամ դի մու մը դա տա րան` իրա վա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջոց ներն 
են, որոն ցով հիմ նա կան իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտպա նու
թյան իրա վուն քի կրող հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձը 
պաշտպան վում է իր իրա վունքնե րի տա րաբ նույթ խախ տում նե րից, որոնք կա
րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, այն պես էլ մաս նա վոր ան
ձանց կող մից: Իշ խա նու թյան ոտնձգու թյուն նե րից ան ձի պաշտպան վե լու ամե
նաար դյու նա վետ մի ջո ցը դա տա րան դի մե լու նրա իրա վունքն է, որը Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ իրա վա կան պե տու թյուն նե րում 
ունի սահ մա նադ րա կան (հիմ նա րար) իրա վուն քի բնույթ: 

Ան ձի` դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից 
ածանցվում է պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ապա հո վել այն թե՛ 
նոր մաս տեղծ, թե՛ իրա վա կի րառ գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա
կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ մա նում է օրենսդի րը: Օրենսդիրն այս 
գոր ծըն թա ցում օժտված է գնա հատ ման որո շա կի ազա տու թյամբ, սա կայն սա չի 
նշա նա կում, որ օրենսդիրն իրա վա սու է սահ մա նե լու դա տա րան դի մե լու իրա
վուն քի իրաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած իրա վա կար գա վո րում: ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված այս հիմ նա րար իրա վուն քի իրաց ման կար գը և 
պայ ման նե րը նա խա տե սող իրա վա կար գա վո րում նե րը պետք է նպա տակ հե
տապնդեն ապա հո վե լու դա տա կան պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա
նում ար դյու նա վետ երաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ
շաճ իրա կա նա ցու մը և ան ձանց իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի գործ նա կա
նում ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 780 
որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա
ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1037 որոշ ման մեջ ար տա հայ տած իրա
վա կան դիր քո րոշ ման` դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինստի տու տի նպա տա
կը ոչ միայն ներ կա յաց ված պա հան ջի մերժման կամ բա վա րար ման իրա վա չա փու
թյան ստու գումն է, այլև այս ինստի տուտն այն հիմ նա կան և է ա կան իրա վա կան 
երաշ խիքն է, որի մի ջո ցով ապա հով վում է ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ար
դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի հիմ նա կան բա ղադ րա տար րե րի, մաս նա վո րա
պես` 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա
ծի 1– ին կե տով և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա տես ված դա տա
վա րա կան երաշ խիք նե րի պահ պա նու մը։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առա ջին 

¾ç 
540–548
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ատյա նի դա տա րա նը չի պահ պա նել հի շյալ դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը, քա
ղա քա ցին, չու նե նա լով վե րաքննու թյան իրա վունք, ը ստ է ու թյան զրկ վում է իր գոր
ծի ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքն ար դյու նա վե տո րեն իրաց նե լու հնա րա վո
րու թյու նից և ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի խախտ ման դեմ պաշտպա նու
թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցից:

Վե րո հի շյալ իրա վա կան նոր մե րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե
րոգ րյալ որո շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա
մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երաշ խա վոր վում են ար դյու նա վետ իրա վա
կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան իրա վունքնե րը, և 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա
վուն քի իրա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օրենսդի րը: ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա
ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինստի տուտն 
իրա վա կան մի ջոց է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որո շա կի ըն թա ցա կար գի 
մի ջո ցով գործ նա կա նում ապա 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 իրա կա նաց մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դար ձել է 
օտա րեկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման հար ցին: Մաս նա վո
րա պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ինքնիշ խա նու թյու նը են թադ րում է պե տա կան իշ խա նու թյան գե րա կա յու
թյուն, ինքնու րույ նու թյուն և ան կա խու թյուն, ինչն իր մեջ նե րա ռում է նաև պե տու
թյան ամ բողջ տա րած քում ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լու բա ցա ռիկ իրա
վա սու թյու նը: Հետևա բար օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում ինքնըս տին քյան չեն կա րող ունե նալ իրա վա կան գոր ծո ղու թյան 
այն հատ կա նիշ նե րը (պար տա դի րու թյուն, ան հեր քե լի ու թյուն, կա տա րե լի ու թյուն, 
նա խա դա տե լի ու թյուն), ինչ ունեն ներ պե տա կան դա տա րան նե րի օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը: Միև նույն ժա մա նակ պե տու թյան ինքնիշ խա նու
թյու նը չի բա ցա ռում օտա րերկ րյա 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 նախևա
ռաջ մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան դրսևո րում է: Վե րը նշվա ծով պայ մա նա
վոր ված՝ օրենսդի րը նա խա տե սել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օտա
րերկ րյա դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման կարգ՝ այդ ակ տե րի ճա
նաչ ման իրա վա սու թյու նը վե րա պա հե լով ՀՀ դա տա րան նե րին: Միա ժա մա նակ, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ կա տա րում պա հան ջող օտա րերկ րյա դա տա կան 
ակ տի ճա նա չումն իրե նից ներ կա յաց նում է ՀՀ դա տա րան նե րի կող մից այդ ակ տե
րին այն պի սի իրա վա կան հատ կա նիշ նե րի տրա մադ րում, որոն ցով օժտված են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի` օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա
տա կան ակ տե րը, և թույ լատ րում այդ ակ տի իրա վա կան գոր ծո ղու թյու նը Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում: Այլ կերպ ասած՝ կա տա րում պա հան ջող 
օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տը միայն ճա նաչ ման ար դյուն քում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ձեռք բե րում պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան հատ
կա նիշ ներ։ Ը նդ որում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2476– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տի և 2477– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի փոխ կա պակցված վեր լու ծու
թյու նից հետևում է, որ ՀՀ– ում ճա նաչ ման են թա կա են օտա րերկ րյա պե տու թյուն
նե րի դա տա րան նե րի` քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած վճիռ նե րը, որո շում
նե րը, օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ար բիտ րա ժային տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րը 
և որո շում նե րը, ինչ պես նաև մի ջազ գային ար բիտ րա ժի որո շում նե րը, որոնք կա
տա րում են են թադ րում (տե՛ս ը ստ «Ին տեր պայպ Ուկ րաի նա» ՍՊԸ– ի միջ նոր դու
թյան` Ուկ րաի նայի առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի ջազ
գային կո մեր ցի ոն ար բիտ րա ժային դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը ճա նա
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չե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա տա րու մը թույ լատ րե լու 
պա հանջնե րի մա սին թիվ ԵԿԴ/0024/16/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա
նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ օրենսդի րը, նա խա տե սե լով ՀՀ– ում օտա րերկ
րյա դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման հնա րա վո րու թյուն, այ դու հան
դերձ, այն չի սահ մա նել որ պես բա ցար ձակ և ոչնչով չպայ մա նա վոր ված իրա
վունք, մաս նա վո րա պես, օրենսդիրն ամ րագ րել է, որ ՀՀ իրա վա սու դա տա րա նը 
պար տա վոր է պար զել, թե որ քա նով է օտա րերկ րյա պե տու թյան դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ գային ար բիտ րա ժի որո շու մը հա մա պա տաս խա
նում այն պա հանջնե րին, որոնք սահ ման ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րով: ՀՀ իրա վա սու դա տա րա
նը կա րող է որո շում կա յաց նել օտա րերկ րյա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը կամ մի ջազ գային ար բիտ րա ժի որո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու
նում ճա նա չե լու մա սին միայն այն դեպ քում, եթե պահ պա նած են հա մա պա տաս
խան մի ջազ գային պայ մա նագ րի պա հանջնե րը և բա ցա կա յում են ճա նա չու մը 
մեր ժե լու` տվյալ մի ջազ գային պայ մա նագ րով նա խա տես ված հիմ քե րը: Վե րո շա
րադ րյա լից հետևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը 
թեև օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րի ճա նա չու մը և կա տա րու մը մեր ժե լու 
ինքնու րույն հիմ քեր չի նա խա տե սել, սա կայն իմ պե րա տիվ կեր պով ամ րագ րել է, 
որ ՀՀ իրա վա սու դա տա րան նե րը նմա նա տիպ միջ նոր դու թյուն ներ քննե լիս 
նախևա ռաջ պար տա վոր են պար զել օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րի ճա նա չու
մը և կա տա րու մը մեր ժե լու՝ հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րով 
սահ ման ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը:

« Քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան և քրե ա կան գոր ծե րով իրա վա կան օգ նու
թյան և իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» 22.01.1993 թվա կա նի Մինսկի 
կոն վեն ցիայի 55– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված մերժման հիմ քե րի վեր լու ծու թյու
նից հետևում է, որ դրանց նա խա տե սումն ինքնան պա տակ չէ և ան մի ջա կա նո րեն 
պայ մա նա վոր ված է ինչ պես դա տա կան վե ճի կող մե րի սուբյեկ տիվ իրա վունքնե
րի, այն պես էլ պե տու թյան և հա սա րա կու թյան շա հե րի պաշտպա նու թյամբ: Այս
պես, օրի նակ, այն պի սի հիմ քեր, ինչ պի սիք են՝ օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տի 
ուժի մեջ մտած լի նե լու հան գա ման քը, կող մի պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու փաս
տը, նույն կող մե րի միջև նույն առար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե
րա բե րյալ ավե լի վաղ ուժի մեջ մտած որոշ ման բա ցա կա յու թյու նը, կոչ ված են 
կան խե լու դեռևս կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ ձեռք չբե րած կամ դա տա վա րա
կան ըն թա ցա կար գի խախտ մամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի ճա նա չու մը և 
կա տա րու մը՝ երաշ խա վո րե լով մյուս կող մի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա
վուն քը: Ը նդ որում, այդ պի սի հիմ քե րի ամ րագ րու մը եր կուս տեք հա վա սա րակշ
ռում է ինչ պես « հայց վո րի», այն պես էլ « պա տաս խա նո ղի» շա հե րը: Մաս նա վո
րա պես, « հայց վո րի» հա մար ակնհայտ է, որ սպա ռիչ ամ րագրված հիմ քե րից բա
ցի, որևէ այլ հիմ քով չի կա րող մերժվել դա տա կան ակ տը ճա նա չե լու և կա տար
ման թույ լատ րե լու իր միջ նոր դու թյու նը՝ նկա տի ունե նա լով ներ պե տա կան 
օրենսդրու թյամբ հա մա պա տաս խան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյու նը: Ինչ վե րա բե
րում է « պա տաս խա նո ղին», ապա, ինչ պես ար դեն նշվեց, վկա յա կոչ ված հիմ քե րը 
կոչ ված են կան խե լու վեր ջի նիս դա տա վա րա կան իրա վունքնե րի խախտ մամբ 
կա յաց ված դա տա կան ակ տի ճա նա չու մը և դրա կա տա րու մը: Այլ կերպ ասած` 
մերժման հիմ քե րի նա խա տե սու մը բխում է ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան 
իրա վուն քից, իսկ դրանց իրա վա չափ կի րա ռումն ար դար դա տաքննու թյան իրա
վուն քի իրաց ման կարևոր նա խա պայ մանն է:
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Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օտա րերկ րյա 
պե տու թյան դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը ոչ միայն են թադ րում է 
ՀՀ իրա վա սու դա տա րա նի կող մից այդ դա տա կան ակ տի ճա նաչ մա նը խո չըն դո
տող՝ հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րով ամ րագրված հիմ քե րի առ
կա յու թյան ստու գում, այլև՝ նշված հան գա մանքնե րի պարզ ման ուղ ղու թյամբ 
իրա վա սու դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի օրի նա կա նու թյու նը և հիմ նա վոր վա
ծու թյու նը բո ղո քար կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն:

Վե րը շա րադրվա ծով հան դերձ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
օրենսդի րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2476– 2477– րդ հոդ
ված նե րով կար գա վո րե լով օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի որո
շում նե րը ճա նա չե լու հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքում չի նա խա տե սել այն պի սի իրա վա կար գա
վո րում, որը հնա րա վո րու թյուն կտա բո ղո քար կե լու օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի 
դա տա րան նե րի քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած դա տա կան ակ տե րը ճա
նա չե լու և կա տա րու մը թույատ րե լու կամ այդ պի սի ակ տի ճա նա չու մը մեր ժե լու վե
րա բե րյալ դա տա րա նի որո շու մը` դրա նով իսկ բա ցա ռե լով դրա օրի նա կա նու թյունն 
օրեն քով սահ ման ված կար գով վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նը, այ նինչ, ը ստ 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1190 որոշ ման 
մեջ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րոշ ման` վեր ջի նիս առ կա յու թյունն ան հրա
ժեշ տու թյուն է ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան 
իրա վուն քի ապա հով ման հա մա տեքս տում:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օտա րերկ րյա պե
տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած դա տա
կան ակ տե րը ճա նա չե լու և կա տա րու մը թույ լատ րե լու կամ այդ պի սի ակ տի ճա
նա չու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի որոշ ման բո ղո քարկ ման իրա վա կան 
հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյունն ան ձին ոչ իրա վա չա փո րեն զրկում է դա տա
կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի
սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քից:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նույ նիսկ ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով ան մի ջա կա նո րեն նա խա տես ված չլի նե
լու պայ ման նե րում, 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 19– րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված ար դար 
դա տաքննու թյան իրա վուն քը կեն սա գոր ծե լու և ապա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու
նից ել նե լով, ակնհայտ է դառ նում, որ ինչ պես օտա րերկ րյա պե տու թյան դա տա
կան ակ տը ՀՀ տա րած քում ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի
րա ռե լու մա սին, այն պես էլ այդ պի սի ակ տի ճա նա չու մը մեր ժե լու մա սին ՀՀ ը նդ
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է վե րաքննու թյան կար
գով բո ղո քարկ ման: Ը նդ որում, նշված որո շում նե րը են թա կա են բո ղո քարկ ման 
գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով: 
Վճռա բեկ դա տա րա նի նման հետևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման
քով, որ վե րը նշված որո շում նե րով, ը ստ է ու թյան, եզ րա փակ վում է օտա րերկ րյա 
դա տա կան ակ տի ճա նաչ ման վա րույ թը:



clxxvi Իրավական դիրքորոշումներ

ՎԱՐ ՉԱԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

ՎԱՐՈՒՅ ԹԸ ՎԱՐ ՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

25.05.2016 թ.

6. Հայկ Ալու մյանն ընդդեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/3540/05/14

Խն դիր. –  Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որոշ ման բո ղո քարկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա
պա հանջն ը նդ դա տյա է արդյո՞ք վար չա կան, թե ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նին,

–   արդյո՞ք ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը ՀՀ իրա վա կան հա մա
կար գում վար չա կան ակտ է,

–   ի՞նչ կա նոն նե րով պետք է քննվի ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա
տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը 
վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հան ջը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ ը նդ դա տու թյու նը՝ որ պես դա տա վա րա կան ինստի տուտ, դա տա վա րա
կան նոր մե րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն է, որոնք կար գա վո րում են դա տա րա նի 
քննու թյա նը են թա կա բո լոր գոր ծե րի բաշ խու մը ՀՀ դա տա կան իշ խա նու թյան 
առա ջին ատյա նի կոնկ րետ դա տա րան նե րի միջև։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 03.02.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 787 
որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է հան դի սա նում ան ձի՝ այն 
դա տա րա նում իր գոր ծի քննու թյան իրա վուն քը, որի ը նդ դա տու թյանն օրեն քով 
հանձն ված է տվյալ գոր ծը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 22– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով 
օրենսդի րը կան խո րո շել է ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի ը նդ դա տու
թյան շրջա նա կը, որն ը նդ գրկում է բո լոր գոր ծե րը՝ բա ցա ռու թյամբ վար չա կան 
դա տա րա նի քննու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի: Իսկ ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 
35– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա
ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով օրենսդի րը սահ մա նել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի ը նդ դա տու թյան շրջա նա կը, որը կազմ ված է հան րային իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րից։ Փաս տո րեն, դա տա կան 
գոր ծե րի տա րան ջա տու մը քա ղա քա ցիա կա նի և վար չա կա նի պայ մա նա վոր ված է 
այդ գոր ծե րով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով. կոնկ րետ գոր ծի՝ առար
կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել 
այդ գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, այ սինքն՝ այն հար ցը, թե 
արդյոք տվյալ գոր ծը ծա գում է հան րային, թե մաս նա վոր իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից բխող վե ճից: 

Այս պի սով, իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան հայ ցի կամ դի մու մի հի ման 
վրա հա րուց ված գոր ծե րի առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը որոշ վում է՝ ել
նե լով այն հան գա ման քից, թե ինչ պի սի (հան րային կամ մաս նա վոր) իրա վա հա
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րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից է բխում այդ գոր ծե րի հա րուց ման հա մար հիմք 
հան դի սա ցած պա հան ջը (ի սկ մի քա նի փոխ կա պակցված հայ ցա պա հանջնե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում՝ դրան ցից հիմ նա կա նը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը մի շարք որո շում նե րում անդրա դար ձել է հան րային 
և մաս նա վոր իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի տար բե րակ ման և դրա հի ման վրա 
դա տա կան գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան տա րան ջատ ման հար ցին: Այս պես, ը ստ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի բնո րոշ ման՝ հան րային է այն իրա վա հա րա բե րու թյու
նը, որում կող մե րից մե կի դե րում ան պայ մա նո րեն հան դես է գա լիս հան րային 
իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան 
ըն թաց քում հան րային շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ իրաց նում է օրեն քով 
սահ ման ված իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րը: Իրա վա հա րա բե
րու թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ
դա տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պետք է գնա հատ ման 
առար կա դարձվեն հետևյալ հան գա մանքնե րը.

1. արդյո՞ք իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րային իշ խա նա
կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, թե ոչ, 

2. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան
րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտված սուբյեկ տի կող մից իր հան րային իշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե ոչ, 

3. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի իրաց ման 
կա պակ ցու թյամբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րային շա հի` սո
ցիալ– ի րա վա կան պրակ տի կա յում իրաց մա նը և առար կա յաց մա նը), թե ոչ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ միայն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի միա ժա
մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել իրա վա հա րա բե րու թյան 
հան րային լի նե լու հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյու նից բխող վե
ճե րի ը նդ դա տու թյան հար ցը (տե՛ս « Վեստ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կայի նա
խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/0823/05/14, 
թիվ ՎԴ/0830/05/14 և թիվ ՎԴ/1621/05/14 վար չա կան գոր ծե րով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շում նե րը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ
տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա
տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա
տա րո ղի որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման դա տա կան կար գով « Դա տա կան ակ
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սում 
օրենսդրի կող մից սահ ման ված իրա վադ րույ թի ուժով, որի հա մա ձայն՝ հար կա դիր 
կա տա րո ղի կա յաց րած որո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել հար կա դիր կա տար ման 
ծա ռա յու թյան մար զային ստո րա բա ժան ման գտնվե լու վայ րի առա ջին ատյա նի 
դա տա րան: Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 3– րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում առա ջին ատյա նի դա տա րան ներ են հա մար վում ը նդ հա
նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րը և վար չա կան դա տա րա նը: Հետևա բար, 
սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել պար զել, թե ան բո
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե
լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ հայ ցա
պա հանջնե րը և դրանց հի ման վրա հա րուց ված գոր ծերն առա ջին ատյա նի կոնկ
րետ ո՞ր դա տա րա նին են ը նդ դա տյա՝ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե
րին, թե՞ վար չա կան դա տա րա նին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար
մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա
րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջնե րը բխում են 
հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և ը նդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա
նի քննու թյա նը: Այս պես՝ 
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1. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու 
վե րա բե րյալ գոր ծով քննու թյան են թա կա վե ճի կող մե րից մե կը հան րային իշ խա
նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է՝ հար կա դիր կա տա րո ղը (Ծա
ռա յու թյու նը), 

2. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա
րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու վե րա
բե րյալ գոր ծով քննու թյան են թա կա վե ճը ծա գում է այն պի սի իրա վա հա րա բե րու թյու
նից, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ 
օժտված սուբյեկ տի՝ հար կա դիր կա տա րո ղի (Ծա ռա յու թյան) կող մից հար կա դիր 
կա տար ման են թա կա իրա վա կան ակ տե րի կա տա րումն ապա հո վե լու իր հան րային 
իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյա նը, 

3. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու 
վե րա բե րյալ գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է հար կա դիր կա
տար ման են թա կա հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հանջնե րի պար տա դի
րու թյունն ու կա տա րե լի ու թյունն ապա հո վե լու հան րային շա հի՝ սո ցիալ– ի րա վա
կան պրակ տի կա յում իրաց ման և առար կա յաց ման կա պակ ցու թյամբ: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րից, հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան բո ղո քար
կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման բո ղո քարկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա պա
հանջներն ը նդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նին: 

Օ րենսդի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 65– րդ հոդ վա ծում 
ամ րագ րե լով, որ վար չա կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է 
հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբ
յեկտնե րի կող մից վար չա կան դա տա րան դի մե լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ պես 
վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց
ման հիմք հան դի սա ցող առան ձին հայ ցա տե սակ նե րից է ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցը, որով 
հայց վո րը կա րող է պա հան ջել վե րաց նել իր իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը 
խախ տող ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։

Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված 
վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է պար
զել, թե արդյոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբյեկ տը վար չա կան 
ակտ է, թե ոչ: Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսդրու թյամբ 
սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցա տե սա կով որևէ փաս տա թուղթ ան վա վեր ճա նա
չե լու պա հան ջի քննու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե արդյոք 
այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան 
ակտ, թե ոչ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րի շրջա նակ
նե րում վար չա կան ակ տը սահ ման ված է որ պես ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե
ցող որո շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, 
որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային իրա 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 իրա
վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն 
կամ ճա նա չե լուն: 
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Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են 
հետևյալ հատ կա նիշ նե րը.

1)  վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն ունի հստա կո
րեն որոշ ված հաս ցե ա տեր,

2)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց
նող այլ պե տա կան մար մին նե րի կող մից,

3)  վար չա կան ակտն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն 
այն պի սի ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ
խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի 
գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի հետ,

4)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում. 
այն հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա
կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձին ուղղ ված միա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, 
որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից 
իրա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված իրա վա կան նոր մե րի վրա,

5)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա
կով. այն ուղղ ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային 
իրա վուն քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

6)  վար չա կան ակտն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր 
հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ 
ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա
տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար (տե՛ս Ռո բերտ Հով
հան նի սյանն ը նդ դեմ Երևա 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 որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ
նե րից յու րա քան չյուրն ան հրա ժեշտ է, իսկ դրանց հա մակ ցու թյու նը՝ բա վա րար, 
գրա վոր փաս տա թուղ թը վար չա կան ակտ որա կե լու հա մար. այդ հատ կա նիշ նե
րից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում փաս տա թուղ թը չի կա րող դի տարկ վել 
որ պես վար չա կան ակտ (տե՛ս Վար դի թեր Ավո յանն ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա
պե տա րա նի թիվ ՎԴ/2659/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը): 

Օ րենսդի րը վար չա կան ակ տե րով սահ ման ված հան րային իրա վա կան դրա
մա կան պա հանջնե րի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի հետ կապ ված հա րա բե
րու թյուն նե րը կար գա վո րել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» և « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրենքնե րով: Քն նարկ վող օրենքնե րը սահ մա նում են, որ հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հանջնե րի հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ կա տա րո ղա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու հա մար հիմք է հան դի սա նում օրեն քով 
սահ ման ված կար գով կազմ ված և հար կա դիր կա տա րո ղին ուղարկ ված դի մու մը 
(գ րու թյու նը), որին կից հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մի նը ներ կա յաց նում է 
նաև հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ պա րու նա կող վար չա կան ակ
տը, ինչ պես նաև այդ վար չա կան ակ տի մա սին հաս ցե ա տի րո ջը պատ շաճ ծա նու
ցե լը, տվյալ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լը հա
վաս տող ապա ցույց նե րը: Բա ցի այդ, այն դեպ քում, երբ հան րային իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջով պար տա պա նը ֆի զի կա կան ան ձ է, ապա այդ դրա մա
կան պա հան ջը են թա կա է հար կա դիր կա տար ման, եթե այն չի գե րա զան ցում 
200.000 ՀՀ դրա մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րը նշված պա հանջնե րին հա
մա պա տաս խա նող դի մու մը (գ րու թյու նը) և դրան կցված փաս տաթղթե րը հար
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կա դիր կա տա րո ղին ներ կա յաց նե լու դեպ քում վեր ջինս հա րու ցում է հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա տար մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույթ՝ 
կա յաց նե լով հա մա պա տաս խան որո շում: Հա կա ռակ պա րա գա յում, այ սինքն՝ այն 
դեպ քում, երբ հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ պա րու նա կող վար չա
կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մարմ նի կող մից հար կա դիր կա տա րո ղին 
ուղարկ ված դի մու մը (գ րու թյու նը) և դրան կցված փաս տաթղթե րը չեն հա մա պա
տաս խա նում « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» և « Վար չա
րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրենքնե րով սահ
ման ված պա հանջնե րին, կամ եթե պար տա պան ֆի զի կա կան ան ձից գանձման 
են թա կա հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է 200.000 
ՀՀ դրա մը, ապա հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է ներ կա յաց ված փաս
տաթղթե րը վե րա դարձնել հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մին: 

Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա
րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման իրա վա կան բնույ թը 
հա մադ րե լով վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի հետ՝ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը.

1)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
որո շումն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է,

2)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
որո շումն ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի՝ հար կա դիր կա տա րո ղի (Ծա ռա յու
թյան) կող մից,

3)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
որո շումն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի զի կա
կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու
նած մարմ նի հետ,

4)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
որո շումն ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում,

5)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո
շումն ուղղ ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային 
իրա վուն քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

6)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
որո շումն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ չի առա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր
պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի 
մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա
մար. դրա նով վար չա կան մար մի նը չի սահ մա նում, չի փո փո խում, չի վե րաց նում 
կամ չի ճա նա չում իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա տաս խան 
ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար: 

Այս պի սով, ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը՝ որ պես ան
հա տա կան իրա վա կան ակտ, օժտված չէ վար չա կան ակ տին բնո րոշ այն պի սի 
կարևոր առանձնա հատ կու թյամբ, ինչ պի սին է՝ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա
կան ան ձի հա մար ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ առա ջաց նե լու՝ վեր ջին նե
րիս հա մար իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, 
վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու հատ կա նի շը: Հետևա բար վար չա կան ակ տով նա
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խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար
մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա
րո ղի որո շու մը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում չի կա րող հա մար վել վար չա կան 
ակտ, քա նի որ այն օժտված չէ վար չա կան ակ տին բնո րոշ վե րը նշված հատ կա
նի շով և իր բնույ թով ըն դա մե նը վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո
ղա կան վա րույ թի՝ որ պես իրա վա կան ըն թա ցա կար գի, սկիզբն ազ դա րա րող 
իրա վա կան ակտ է հան դի սա նում:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը.

1)  մի կող մից՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան
րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման իրա
վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բե րյալ գործն ը նդ դա տյա է վար չա կան դա տա
րա նին և պետք է քննվի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա
տես ված կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան,

2)  մյուս կող մից՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան
րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը չի 
հան դի սա նում վար չա կան ակտ, և այդ որոշ ման վե րաց ման պա հան ջը չի կա րող 
դառ նալ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված վի ճարկ ման հայ ցի առար կա:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված խնդ րա հա րույց իրա վի ճա կի 
առա ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված է կա տա րո ղա կան վա րույ թի վե րա բե րյալ հար կա
դիր կա տա րո ղի կա յաց րած որո շում նե րի, այդ թվում նաև՝ վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար
մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո
ղի որոշ ման դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման իրա վա կան կա ռու ցա կար գի թե րի 
և հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի իրա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ու ան գոր ծու թյան դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման հար ցում ը նդ հա նուր հայե
ցա կար գային մո տե ցում նե րին հա կա սող օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րով: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1190 
որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ մաս նա գի տաց ված 
ար դա րա դա տու թյան, այդ թվում` վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինստի տու տի 
ներդ րու մը, ի թիվս այլ նի, նպա տակ է հե տապնդում առա ջին հեր թին ապա հո վե
լու տվյալ ոլոր տում դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման ար դյու
նա վե տու թյու նը և լիար ժե քու թյու նը՝ ար դա րա դա տու թյան այդ տե սա կին բնո րոշ 
առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծող օրենսդրու թյու նը պատ շաճ կեր պով 
չի ապա հո վում հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա
նակ նե րում ըն դուն վող և վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան իրա վա
կան ակ տե րի դեմ ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ և 
լիար ժեք իրա ցու մը: Ուս տի ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման դա
տա կան կար գով վի ճարկ ման հար ցում առ կա իրա վա կան խնդի րը լու ծե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է որ պես ելա կետ ըն դու նել այն հան գա ման քը, որ « Դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի իրա
վա կար գա վո րում նե րի ուժով վե րը նշված որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման դա
տա կան կար գով: Ը ստ Վճռա բեկ դա տա րա նի՝ վե րոգ րյալ իրա վա զո րող նոր մի 
կի րա ռու մը չի կա րող խա թար վել դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի ան կա տար 
կամ թե րի լի նե լու պատ ճա ռով: Այլ կերպ ասած, օրեն քով ֆի զի կա կան և իրա վա
բա նա կան ան ձանց տրված՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
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հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րի 
վի ճարկ ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պետք է երաշ խա վոր ված իրաց վի՝ 
ան կախ վար չա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյամբ այդ որո շում նե րի իրա վա չա փու
թյու նը դա տա կան քննու թյան ան մի ջա կան առար կա դարձնե լու վե րա բե րյալ 
պատ շաճ կա ռու ցա կար գի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար
ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
որո շում նե րի՝ դա տա կան կար գով ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն 
տվող միակ դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայցն է: 
Նշված հայ ցա տե սա կի մի ջո ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չել ան բո ղո
քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման իրա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը՝ 
դրա նով իսկ, ը ստ է ու թյան, դա տա կան քննու թյան առար կա դարձնե լով վի ճե լի 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա
րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ իրա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն
թա նա այն ուղ ղու թյամբ, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը վե
րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հանջնե րը վար չա կան դա տա րա նում են թա կա լի
նեն քննու թյան ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի կա նոն նե րով: Այ սինքն՝ ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար
կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հան ջի հի ման 
վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րը պետք է քննվեն այն նույն կար գով, որով 
քննվում են ճա նաչ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րը: Նման եզ րա
հանգման հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում այն իրա վա բա նա կան 
իրո ղու թյու նը, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րի վե րաց
ման նպա տա կով ան ձը չի կա րող դա տա րան դի մել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 66– 68– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հայ ցա տե սակ նե րից 
որևէ մե կով, քա նի որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան
րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րի վե
րաց ման հայ ցա պա հան ջը չի հա մա պա տաս խա նում ո՛չ վի ճարկ ման, ո՛չ պար տա վո
րեց ման, ո՛չ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա տե սակ նե րին:

Վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րից բխում է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա
տա րո ղի որո շում նե րը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա դի մու մը չի կա րող չըն դուն
վել վար չա կան դա տա րա նի վա րույթ՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով նման հայ ցա տե սակ նա խա տես ված չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու
թյամբ: Հետևա բար, վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 78– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րի կի րառ մամբ լու ծել նշված 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել նաև հա տուկ ը նդգծել, որ 
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար
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կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը վե րաց նե լուն ուղղ ված և ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ
ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե
լու ար դյուն քում հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում վար չա կան դա տա
րա նը պետք է ստու գի այդ որոշ ման իրա վա չա փու թյու նը, այ սինքն՝ դրա հա մա պա
տաս խա նու թյու նը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» և « Վար
չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրենքնե րով սահ
ման ված պա հանջնե րին և քննարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի՝ օրեն քի 
խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու դեպ քում վճիռ կա յաց նի ան բո ղո քար կե լի վար չա
կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար
կա դիր կա տար ման իրա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը ճա նա չե լու մա սին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել, որ « Դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի գոր ծող իրա վա կար գա վո
րում նե րը սահ մա նում են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում հար կա դիր կա տա րո ղի ըն դու նած 
որո շում նե րի, այդ թվում նաև՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որոշ
ման կամ կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան 
շա հե րի իրա վա կան պաշտպա նու թյան լրա ցու ցիչ երաշ խիք ներ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենսդի րը « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 11– 14– րդ 
կե տե րով նա խա տե սել է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման նպա տա
կով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու պար տա դիր հիմ քե րը: Այ
սինքն՝ վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի ուժով հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է 
կար ճել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման նպա տա կով հա րուց ված կա
տա րո ղա կան վա րույ թը, եթե կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում պարզ վել են 
հետևյալ հան գա մանքնե րը.

1) ան ձը կա տա րել է իր պար տա վո րու թյու նը մինչև ան բո ղո քար կե լի վար
չա կան ակ տը հար կա դիր կա տար ման ուղար կե լը,

2)  բա ցա կա յում է վար չա կան ակտն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու օրեն քով 
սահ ման ված հիմ քը, 

3) առ կա են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հար կա դիր 
կա տար ման օրեն քով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը,

4)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա տար ման վե րա բե րյալ 
ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րը չեն հա մա պա տաս խա նում օրեն քի պա հանջնե րին: 

Այս պի սով, հար կա դիր կա տա րո ղը, ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա
տար մանն ուղղ ված յու րա քան չյուր կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում պար
զե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի 11– 14– րդ կե տե րում ամ րագրված հան գա մանքնե րից որևէ 
մե կի առ կա յու թյու նը, պար տա վոր է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ կար ճել հա
րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ան բո ղո քար կե լի վար
չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման վե րոգ
րյալ իրա վա կան հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյան պայ ման նե րում հար կա դիր 
կա տա րո ղը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ չի կար ճում հա րուց ված կա տա րո ղա
կան վա րույ թը, ապա հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջով պար տա
պան հան դի սա ցող ան ձը կա րող է օգտվել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 8– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 4– րդ կե տով նա խա տես
ված՝ կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում միջ նոր դու թյուն ներ անե լու իր իրա
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վուն քից՝ միջ նոր դե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 11– 14– րդ կե տե րով ամ րագրված հա մա
պա տաս խան հիմ քով կար ճել հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը: Հար կա դիր 
կա տա րո ղի կող մից հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջով պար տա պան 
հան դի սա ցող ան ձի նշված միջ նոր դու թյու նը մերժվե լու դեպ քում վեր ջինս կա
րող է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 67– րդ հոդ վա ծով նա խա տես
ված պար տա վո րեց ման հայ ցով դի մել վար չա կան դա տա րան՝ պա հան ջե լով ըն
դու նել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին բա րեն պաստ վար չա կան ակտ, որի ըն դու նու մը 
մերժվել է հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ տվյալ պա րա գա յում ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի 
հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին 
բա րեն պաստ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց
ված վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու օրեն
քով նա խա տես ված իրա վա կան հիմ քե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան և 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի՝ կարճ ման են թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա
մանքնե րը կդառ նան դա տա կան քննու թյան առար կա: Հետևա բար վար չա կան 
դա տա րա նը, քննարկ վող վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում պար զե լով 
հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 11– 14– րդ կե տե րով նա խա տես
ված հա մա պա տաս խան հիմ քի առ կա յու թյու նը, կա րող է վճիռ կա յաց նել հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջով պար տա պան հան դի սա ցող ան ձի կող մից 
հայց վող վար չա կան ակտն ըն դու նե լը մեր ժե լու, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան վա րույ
թը կար ճե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու վե րա բե րյալ որո շումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տա րո ղին այդ վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, այ
սինքն՝ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լուն, պար տա վո րեց նե լու մա սին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րել է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում կա տար ված և 09.01.2015 թվա կա նին ուժի 
մեջ մտած լրա ցում նե րով օրենսդի րը նա խա տե սել է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում հար կա դիր կա
տա րո ղի ըն դու նած որո շում նե րի կամ կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում 
ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի իրա վա կան պաշտպա նու թյան լրա ցու
ցիչ կա ռու ցա կարգ, որը կա րող է նույն քան ար դյու նա վետ կեր պով ապահո վել ան
ձի խախտ ված իրա վունքնե րի գործ նա կան վե րա կանգնու մը, որ քան վար չա կան 
ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր 
կա տա րո ղի որո շում նե րի ան մի ջա կան բո ղո քար կու մը վար չա կան դա տա րան:

28.09.2016 թ.

7. Գուր գեն Նի կո լ յանն ընդդեմ Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի ղե կա վարի, 
վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0477/05/15

Խն դիր. Արդյո՞ք ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձն իրա վունք ունի դա տա կան 
կար գով բո ղո քար կել իր նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ որո
շու մը, և արդյոք այդ որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման քա ղա քա ցիա կա՞ն, թե՞ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով։ 

¾ç 
566–578
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Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու, նրան խնա մա կա լու թյան ներ քո 
հանձնե լու, իսկ ապա քին վե լու դեպ քում` նաև վեր ջի նիս գոր ծու նա կու թյու նը վե
րա կանգնե լու գոր ծըն թաց ներն իրա կա նաց վում են տար բեր ըն թա ցա կար գե րով: 
Այս պես, ան ձն ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վում, և վեր ջի նիս գոր ծու նա կու թյու նը վե
րա կանգն վում է դա տա րա նի կող մից՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով սահ ման ված կար գով, իսկ մի ջան կյալ փու լում ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կա լի նշա նա կումն իրա կա նաց վում է այլ ըն
թա ցա կար գով՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից: 

Հո գե կան խան գա րում ներ ունե ցող ան ձանց` որ պես խո ցե լի սո ցիա լա կան 
խմբի ան դամ նե րի պաշտպա նու թյանն ուղղ ված մի շարք մի ջազ գային իրա վա
կան փաս տաթղթե րում այդ ան ձանց իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ դա տա կան 
պաշտպա նու թյունն ամ րագրվում է որ պես վեր ջին նե րիս իրա վունքնե րի ու ազա
տու թյուն նե րի ապա հով ման կարևո րա գույն երաշ խիք: Մաս նա վո րա պես` Միա
վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից 17.12.1991 
թվա կա նի թիվ 46/119 բա նաձևով հաս տատ ված հո գե կան հի վան դու թյամբ տա
ռա պող նե րի պաշտպա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան բա րե լավ ման 
սկզբունքներն ան թույ լատ րե լի են հա մա րում հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա
պող ան ձանց նկատ մամբ որևէ խտ րա կան մո տե ցում, այ սինքն՝ ցան կա ցած տար
բե րա կում նե րի, բա ցա ռու թյուն նե րի կամ նա խա պատ վու թյուն տա լու դրսևո րում
ներ, որոնց ար դյուն քում հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար ան
հնա րին կդառ նա կամ կդժվա րա նա մար դու՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված իրա
վունքնե րից հա վա սար օգտվե լը: Վկա յա կոչ ված սկզբունքնե րի հա մա ձայն` ան
ձը, ում գոր ծու նա կու թյու նը հան դի սա նում է քննու թյան առար կա, իրա վունք ունի 
իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կել վե րա դաս դա տա կան 
ատյան՝ այլ շա հագրգիռ ան ձանց հետ հա վա սար պայ ման նե րում: 

Եվրո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 23.02.1999 թվա կա նին 
ըն դուն ված «Ան գոր ծու նակ չա փա հաս նե րի իրա վա կան պաշտպա նու թյանն առնչ
վող սկզբունքնե րի մա սին» թիվ R(99)4 հանձնա րա րա կա նով Եվրո պայի խորհր դի 
ան դամ պե տու թյուն նե րին առա ջարկ վում է ան գոր ծու նակ չա փա հաս ան ձանց 
իրա վա կան պաշտպա նու թյան վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան օրենսդրա կան 
կար գա վո րում ներ ամ րագ րե լիս առաջ նորդ վել այդ հանձնա րա րա կա նում ամ
րագրված սկզբունքնե րով: Այդ սկզբունքնե րի շար քում նե րառ ված են նաև ան ձի` 
ան ձամբ լս վե լու իրա վուն քի պահ պան ման սկզբուն քը ցան կա ցած դա տաքննու
թյան ըն թաց քում, որը կա րող է առնչ վել այդ ան ձի գոր ծու նա կու թյա նը, ինչ պես 
նաև ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ ակ տե րի պար բե րա բար վե րա
նայ ման և պատ շաճ բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան ամ րագ րու մը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նը քննարկ վող հար ցի կա պակ ցու թյամբ ար տա հայ
տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին դա
տա վա րա կան իրա վունքնե րից զրկե լը կա րող է ար դա րաց ված լի նել այդ ան ձի 
պաշտպա նու թյան, այլ ան ձանց շա հե րի պաշտպա նու թյան և ար դա րա դա տու
թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյամբ: Սա կայն, մյուս կող մից, ան
ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ որո շու մը դա տա րա նի կող մից վե րա
նայե լու պա հան ջի իրա վուն քը հան դի սա նում է ան ձի կարևո րա գույն իրա վունքնե
րից մե կը, քա նի որ նման գոր ծըն թա ցը կա րող է ուղ ղա կի ո րեն ազ դել բո լոր իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման վրա, որոնք սահ մա նա փակ
վել էին ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ար դյուն քում: Նման հնա րա վո րու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող ար դա րաց վել իրա վա չափ նպա տա կով, որը կա րող է 
դրվել ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման հիմ քում (տե՛ս Նա տա լյա Մի խայ լեն կոն ը նդ դեմ Ուկ րաի նայի 
գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 30.05.2013 թվա կա նի վճի ռը (վերջ նա կան է 
դար ձել 30.08.2013 թ վա կա նին)):
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու
նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում այդ ֆի զի կա
կան ան ձի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, նախ
կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ ան ձի իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի 
ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը 27.11.2005 թվա կա նի 
խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 14.1– րդ հոդ վա ծի ուժով հա վա սա րա
պես վե րա բե րում է նաև հո գե կան խան գա րում ներ ունե ցող ան ձանց՝ որ պես խո
ցե լի սո ցիա լա կան խմբի ան դամ նե րի: Հաշ վի առ նե լով այն իրա վա կան հե
տևանքնե րը, որոնք քա ղա քա ցու հա մար ծա գում են ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու 
դեպ քում, այն է՝ ան ձն անո րոշ ժամ կե տով զրկ վում է ինքնու րույ նա բար, իր գոր ծո
ղու թյուն նե րով իրա վունքներ ձեռք բե րե լու և իրա կա նաց նե լու, իր հա մար քա ղա
քա ցիա կան պար տա կա նու թյուն ներ ստանձնե լու և դրանք կա տա րե լու հնա րա
վո րու թյու նից, ինչ պես նաև սահ մա նա փակ վում են ան ձի ազա տու թյու նը և ան
ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան իրա վուն քը՝ օրենսդիրն ան ձին ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լը թույ լատ րում է բա ցա ռա պես դա տա կան կար գով: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է քա ղա քա ցուն ծա
նու ցել ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ իր կող մից կա յաց ված վճռի մա սին՝ 
այդ ան ձին հնա րա վո րու թյուն տա լով օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տում բո ղո
քար կե լու տվյալ վճի ռը (տե՛ս ը ստ Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի խնա մա կա լու
թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի դի մու մի` Վլա դի միր Օհա նո վին ան գոր ծու նակ 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ ԵՇԴ/0938/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1197 
որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հո գե կան խան գա
րում ունե ցող ան ձանց իրա վա կան պաշտպա նու թյու նը պետք է նե րա ռի, մաս նա
վո րա պես, հետևյալ իրա վունքնե րը՝ դա տա րա նում լս վե լու իրա վուն քը, դա տա
կան քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցու թյան իրա վուն քը և դա տա կան ակ տի բո
ղո քարկ ման իրա վուն քը: Այն ան ձանց հա մար, ում գոր ծու նա կու թյու նը քննվում է 
դա տա րա նում, պետք է ապա հով վեն իրա վա հա վա սա րու թյան, դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան, դա տա կան պաշտպա նու թյան, ար դար դա տաքննու թյան և դա
տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա վունքնե րը: Նշված հիմ նա րար իրա վունքնե
րի ուժով ցան կա ցած ան ձ, ում գոր ծու նա կու թյան հար ցը քննվում է դա տա րա նում, 
պետք է օժտված լի նի հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով, 
կրի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ, ինչ պես նաև օգտվի դա տա վա րու
թյան մաս նակ ցի կար գա վի ճա կից բխող դա տա վա րա կան իրա վունքնե րից, նե
րա ռյալ` դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա վուն քը:

Վե րոգ րյալ մի ջազ գային– ի րա վա կան փաս տաթղթե րի և իրա վա կան դիր քո
րո շում նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ
րա հան գել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում իրա վա կի րառ պրակ տի
կան պետք է ըն թա նա այն ուղ ղու թյամբ, որ ֆի զի կա կան ան ձն իրեն ան գոր ծու
նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ունե նա հա մա
պա տաս խան դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, որը գործ նա կա նում թույլ կտա 
վեր ջի նիս, inter alia, ան ձամբ կամ իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով բո ղո քար կե լու իր 
նկատ մամբ կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րը: Այլ կերպ ասած՝ այն 
ֆի զի կա կան ան ձը, ում գոր ծու նա կու թյան հար ցը քննվում է դա տա րա նում, 
պետք է ունե նա դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կար գա վի ճա կից բխող այն պի սի 
դա տա վա րա կան իրա վունքներ, որոնք կըն ձե ռեն վեր ջի նիս այդ գոր ծի քննու
թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու 
իրա կան հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս ը ստ դի մու մի Մա րու սյա Խո ջու մյա նի` Վեր գուշ 
Կի րա կո սյա նին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին թիվ ԵԿԴ/1324/02/12 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.01.2016 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 07.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1197 
որոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
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173– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի առա ջին նա խա դա սու թյա նը, ար ձա նագ րել է սահ
մա նադ րա կա նու թյան խնդ րի առ կա յու թյուն՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ դա տա րան 
դի մող սուբյեկտնե րի շրջա նա կում բա ցա կա յում է սուբյեկ տը, ով պետք է ճա նաչ
վի գոր ծու նակ, որ պի սի պայ ման նե րում գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը զրկ ված է 
սե փա կան գոր ծու նա կու թյու նը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ լս վե լու, դա տա կան քննու
թյա նը մաս նակ ցե լու և դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վունքներն իրաց նե
լու հնա րա վո րու թյու նից: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վե րը նշված որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
Եվրո պա կան դա տա րանն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի իրա վա կան կար գա վի
ճա կի վե րա նայ ման վե րա բե րյալ դի մող սուբյեկտնե րի հար ցին մաս նա վո րա պես 
անդրա դար ձել է Մի խայ լեն կոն ը նդ դեմ Ուկ րաի նայի գոր ծով 30.08.2013 թվա կա նին 
կա յաց րած վճռում, որում դա տա րա նը գտել է, որ ապա քին վա ծին իր գոր ծու նա կու
թյու նը վե րա կանգնե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյուն չնա խա
տե սե լը հա մա հունչ չէ Եվրո պայի խորհր դի ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մա պա
տաս խան օրենսդրա կան մո տե ցում նե րին: Տվյալ վճռում Եվրո պա կան դա տա րա նը 
նաև նշել է, որ նման ար գել քը որևէ այ լընտրանք, ինչ պես, օրի նակ, ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձանց գոր ծե րի դա տա րա նի կող մից պար բե րա կան վե րա նայ ման 
կար գը, չի նա խա տե սում: Ար դյուն քում՝ Եվրո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է 
Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված իրա վուն քի խախ տում:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված 
նա խա դե պային որո շում նե րով ստեղծ վել են բա վա րար հիմ քեր՝ սույն որոշ ման 
մեջ մատ նանշված մի ջազ գային իրա վա կան փաս տաթղթե րին հա մա պա տաս
խան՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի հա մար դա տա րա նում լս ված լի նե լու, դա
տա կան քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցե լու և դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
իր իրա վունքներն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյան ապա հով ման հա մար: Ը նդ որում, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի գոր ծու նա կու
թյու նը վե րա կանգնե լու պա հան ջով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը վե րը նշված 
իրա վունքնե րից բա ցի պետք է ունե նա նաև դա տա րան դի մե լու իրա վունք, ին չը 
հա մա հունչ է Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված ան ձի ար դար դա
տաքննու թյան իրա վուն քին: 

Ինչ վե րա բե րում է ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին խնա մա կա լու թյան ներ
քո հանձնե լու մի ջան կյալ փու լին՝ խնա մա կալ նշա նա կե լու ըն թա ցա կար գին, 
ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ հարկ է հա մա րել բա ցա հայ տել ան գոր
ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու հա րա բե րու թյու նե
րի, ինչ պես նաև ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա
կե լու որոշ ման բնույ թը:

« Տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի և 
«Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 92– րդ 
հոդ վա ծով ամ րագրված նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հա մայն քի ղե կա վա րը, իսկ Երևան 
քա ղա քում՝ վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րը, ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի 
նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու (սահ մա նե լու) հա րա բե րու թյուն նե րում հան
դես է գա լիս որ պես հան րային իշ խա նու թյան կրող, որն իրա կա նաց նում է պե
տու թյան կող մից պատ վի րակ ված լիա զո րու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րի 
մեկ նա բա նու թյա նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ 
նշել է, որ հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռը նշա նա կում է ան ձի հա րա բե րու
թյուն ներ պե տու թյան հետ, որը հան դես է գա լիս որ պես հան րային իշ խա նու թյան 
կրող: Այ սինքն` հան րային են այն իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնք ծա գում են 
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծա դիր– կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում վար չա կան մար մին նե րի և ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան
ձանց միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րում (տե՛ս ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու
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թյունն ը նդ դեմ Հայկ Մար գա րյա նի թիվ ԵԱՔԴ/1369/02/09 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը` մեկ այլ որոշ
մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյու նը հան րային 
հատ կա նի շով բնու թագ րե լու հա մար նախևա ռաջ ան հրա ժեշտ է, որ հա րա բե րու
թյան կողմ հան դես գա հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկ տը (վար չա կան մար մին ներ, դրանց պաշ տո նա տար ան ձինք, այդ թվում` 
պե տա կան և հա մայն քային ծա ռայող ներ): Մինչ դեռ հան րային իշ խա նա կան լիա
զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան կողմ լի նե լը 
դեռևս չի նշա նա կում, որ իրա վա հա րա բե րու թյու նը հան րային բնույ թի է, քա նի որ 
հան րային բնույ թը, որ պես իրա վա հա րա բե րու թյան բնու թագ րիչ, ծա վա լային 
առու մով նե րա ռում է իրա վա հա րա բե րու թյան թե՛ սուբյեկ տային կազ մը, թե՛ օբյեկ
տը, թե՛ բո վան դա կու թյու նը և ի հայտ է գա լիս միայն վե րոն շյալ երեք տար րե րի 
հա մակ ցու թյամբ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը տվյալ հա րա բե րու թյան սուբ
յեկտնե րի փո խա դարձ իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու
թյունն է, որը հան րային բնույ թի իրա վա հա րա բե րու թյան պա րա գա յում հան
գում է հետևյա լին. այդ հա րա բե րու թյան կողմ հան դի սա ցող հան րային իշ խա նու
թյան սուբյեկտն ունի օրեն քով սահ ման ված իր իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն ներն 
իրա կա նաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ինչն էլ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան 
ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի իրաց ման ան հրա ժեշտ և բա վա
րար պայ մանն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հան րային իրա վա հա րա բե րու
թյան սուբյեկտ հան դի սա ցող իշ խա նու թյան մար մի նը հան րային իրա վա հա րա
բե րու թյան շրջա նակ նե րում կա րող է օժտված լի նել ոչ թե իրա վունքնե րով, այլ մի 
քա նի հնա րա վոր իրա վա չափ լու ծում նե րից որևէ մեկն ը նտրե լու, այ սինքն` օրեն
քով սահ ման ված որո շա կի դեպ քե րում և բա վա րար փաս տա կան հիմ քե րի առ կա
յու թյան պայ ման նե րում վար չա կան հայե ցո ղու թյուն դրսևո րե լու հնա րա վո րու
թյամբ: Միև նույն ժա մա նակ հան րային իրա վա հա րա բե րու թյան` իշ խա նա կան 
լիա զո րու թյուն նե րով չօժտված կող մը, բա ցի իր հան րային սուբյեկ տիվ իրա
վունքնե րից, կա րող է կրել նաև այդ հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյան մեջ նե
րառ ված պար տա կա նու թյուն ներ, քա նի որ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան
ձինք իրենց հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքներն իրաց նե լիս պետք է պահ պա
նեն նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գային իրա վա
կան կար գա վո րում ներն ու օրենսդրա կան բո լոր պա հանջնե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան օբյեկտն այն նյու թա կան և (կամ) հոգևոր ար ժեքն է, 
ին չի կա պակ ցու թյամբ որո շա կի իրա վա բա նա կան փաս տի (փաս տա կան կազ մի) 
հի ման վրա կող մե րի միջև ծա գում է իրա վա հա րա բե րու թյու նը: Հան րային իրա
վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են հան րային շա հը սպա սար կող սուբյեկտնե
րի` պե տու թյան և հա մայն քի կող մից այն իրաց նե լու և կյան քի կո չե լու, սո ցիա լա
կան ոլոր տում այն առար կա յաց նե լու կա պակ ցու թյամբ, քա նի որ հան րային իրա
վուն քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե րում սուբյեկ տը գոր ծում է 
ոչ թե իր, այլ հան րային շա հե րի վեր հան ման և ապա հով ման նպա տա կով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել ը նդ գծել, որ իրա վուն քում 
« շահ» հաս կա ցու թյան դա սա կար գու մը հան րայի նի և մաս նա վո րի խիստ պայ
մա նա կան է, քա նի որ հան րային և մաս նա վոր շա հե րը հան դես են գա լիս փոխ
կա պակցվա ծու թյան մեջ և գրե թե միշտ փոխլ րաց նում են մի մյանց: Այս պես, իրա
վա կան շա հը դա սա կարգվում է հան րայի նի և ոչ հան րայի նի` դա սա կարգման 
հիմ քում դնե լով այդ շա հը կրող սուբյեկ տին. հան րային շա հի կրո ղը հա սա րա կու
թյունն է` որ պես մեկ միաս նա կան, ամ բող ջա կան օր գա նիզմ: Ը նդ որում, շա հը 
հան րային որա կե լու հա մար պար տա դիր նա խա պայ ման չէ հա սա րա կու թյան բո
լոր ան դամ նե րի կող մից այդ շա հի ըն կա լե լի, ըն դու նե լի լի նե լու հան գա ման քը: 
Սա կայն հան րային շա հը տար բեր վում է մաս նա վոր շա հից ոչ միայն սուբյեկ
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տային չա փա նի շով, այլ նաև իր առար կայով, քա նի որ հան րային շա հի առար
կան հա մընդ հա նուր, հա մա մարդ կային որո շա կի բա րիք ներն են, որոնց առար
կա յա ցու մը հա սա րա կա կան կյան քում ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է հա սա րա
կու թյան գո յատև ման և հե տա գա զար գաց ման հա մար: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հան
րային է այն իրա վա հա րա բե րու թյու նը, որում կող մե րից մե կի դե րում ան պայ մա
նո րեն հան դես է գա լիս հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան ըն թաց քում հան րային շա հի իրաց ման կա
պակ ցու թյամբ իրաց նում է օրեն քով սահ ման ված իր հան րային իշ խա նա կան 
լիա զո րու թյուն նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ իրա վա հա րա բե րու
թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա
տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պետք է գնա հատ ման առար
կա դարձվեն հետևյալ հան գա մանքնե րը.

1. արդյո՞ք իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րային իշ խա նա
կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, թե` ոչ, 

2. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան
րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտված սուբյեկ տի կող մից իր հան րային իշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե` ոչ, 

3. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի իրաց
ման կա պակ ցու թյամբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րային շա
հի` սո ցիալ– ի րա վա կան պրակ տի կա յում իրաց մա նը և առար կա յաց մա նը), թե` ոչ 
(տե՛ս « Վեստ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե
փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայ տած վե րը նշված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան
ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու հա րա բե րու թյու ննե րի բնույ թի բա ցա
հայտ ման հար ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ՝

1. հա մայն քի ղե կա վա րը, իսկ Երևան քա ղա քում՝ վար չա կան շրջա նի ղե կա
վա րը, հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, որի 
լիա զո րու թյուն ներն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ 
նշա նա կե լու (սահ մա նե լու) հա րա բե րու թյուն նե րում սահ ման ված են « Տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մա սին» և «Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման մա սին» ՀՀ օրենքնե րով, ինչ պես նաև այլ իրա վա կան ակ տե րով, 

2. ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու 
(սահ մա նե լու) հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային 
իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ 
օրեն քով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի 
նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու պար տա կա նու թյու նը,

3. ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու հա
րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են հան րային շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ, այն 
է՝ բխում են ինչ պես ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի՝ որ պես հա սա րա կու թյան 
խո ցե լի խա վի ներ կա յա ցուց չի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից, այն պես էլ քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան 
մյուս մաս նա կից նե րի իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից 
(օ րի նակ՝ բնա կա նոն քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան կա յու նու թյան ապա հով
ման ան հրա ժեշ տու թյու նից): 

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 3– րդ հոդ վա ծում վար չա կան մարմ նի հաս կա ցու թյունն օրենսդի րը նախ սահ
մա նել է ինստի տու ցի ո նալ առու մով՝ ամ րագ րե լով, որ վար չա կան մար մին ներ են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան 
մար մին նե րը, տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րը, տե ղա կան ինքնա կա
ռա վար ման մար մին նե րը, այ նու հետև վար չա կան մարմ նի հաս կա ցու թյու նը սահ
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մա նել է գործառնութային առու մով՝ նշե լով, որ վար չա կան մար մին ներ են նաև 
վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց նող այլ պե տա կան մար մին նե րը: 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը ՀՀ իրա վա
կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան մար մին, քա նի որ իրա կա նաց
նում է հան րային գոր ծա ռույթ, և որ պես այդ պի սի մար մին հան դես է գա լիս հա
մայն քի ղե կա վա րը՝ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մի նը: 

Անդ րա դառ նա լով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից 
ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին 
որոշ ման բնույ թին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը.

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետևյալ հատ կա նիշ նե րը.

1)  վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն ունի հստա կո
րեն որոշ ված հաս ցե ա տեր,

2)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց
նող այլ պե տա կան մար մին նե րի կող մից,

3)  վար չա կան ակտն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն 
այն պի սի ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ
խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի 
գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի հետ,

4)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում. 
այն հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա
կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձին ուղղ ված միա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, 
որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից 
իրա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված իրա վա կան նոր մե րի վրա,

5)  վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա
տա կով. այն ուղղ ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան
րային իրա վուն քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա
վոր մա նը,

6)  վար չա կան ակտն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր 
հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ 
ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա
տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար (տե՛ս Ռո բերտ Հով
հան նի սյանն ը նդ դեմ Երևա 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 որո շու մը): 

Վար չա կան ակ տի՝ վե րը նշված բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի հա մա տեքս տում 
անդրա դառ նա լով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա
նա կե լու մա սին որոշ ման բնույ թին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն վար չա
կան ակտ է, քա նի որ.

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա
սին որո շումն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է, որի հաս ցե ա տերն ան
գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նակ ված ան ձն է,

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա
սին որո շումն ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի կող մից,

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա
սին որո շումն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի
սի ֆի զի կա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին 
են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու
նած մարմ նի հետ,
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–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա
սին որո շումն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. 
լու ծում է ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ խնա մա
կալ նշա նա կե լու հար ցը,

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին 
որո շումն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր հետ կազ
մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ 
ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող՝ ինչ պես ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի, այն
պես էլ վեր ջի նիս նկատ մամբ որ պես խնա մա կալ նշա նակ վող ան ձի հա մար:

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը՝ վար չա կան մար մին հան
դի սա նա լու, իսկ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա
կե լու մա սին որո շու մը վար չա կան ակտ լի նե լու պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա
րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից 
17.12.1991 թվա կա նի թիվ 46/119 բա նաձևով հաս տատ ված հո գե կան հի վան դու
թյամբ տա ռա պող նե րի պաշտպա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան բա րե լավ
ման սկզբունքնե րը նա խա տե սում են, որ հո գե կան խան գար ման հետևան քով ան
ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու հետևան քով ան ձի նկատ մամբ խնա մա կա լու թյուն 
սահ մա նե լու վե րա բե րյալ ցան կա ցած որո շում կա րող է կա յաց վել միայն ներ պե
տա կան օրենսդրու թյան հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ և անա չառ դա տա կան 
մարմ նի կող մից ար դար քննու թյան ար դյուն քում: Ան ձի նկատ մամբ խնա մա կա լու
թյան ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը են թա կա է վե րա նայ ման ող ջա միտ ժա մա նա կա
հատ վա ծում՝ ներ պե տա կան օրենսդրու թյան հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ՀՀ ներ պե տա կան 
օրենսդրու թյամբ խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նե
լու լիա զո րու թյու նը վե րա պահ ված է ոչ թե դա տա կան, այլ վար չա կան մարմ նին՝ 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին: Այ դու հան դերձ, ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շա հագրգիռ ան
ձանց խնա մա կա լի կամ հո գա բար ձուի նշա նա կու մը բո ղո քար կել դա տա րան, ին
չը նշա նա կում է, որ օրենսդի րը, խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ որո
շում կա յաց նե լու լիա զո րու թյու նը վե րա պա հե լով վար չա կան մարմ նին, այ նուա
մե նայ նիվ նա խա տե սել է այդ պի սի որոշ ման դա տա կան վե րահսկո ղու թյան հնա
րա վո րու թյուն:

Նշված ըն թա ցա կար գը Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս շա հագրգիռ ան ձանց պա հան ջել խնա մա կա լի փո փո խու թյուն: 
Հետևա բար սույն որոշ մամբ իր առջև բարձրաց րած հար ցին պա տաս խա նե լու 
հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ են թա կա է պար զա բան ման այն հար
ցը, թե արդյոք ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը նե րառ ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված շա հագրգիռ ան ձանց շրջա նա
կում, որոնք կա րող են նա խա ձեռ նել խնա մա կա լու թյան որոշ ման դա տա կան բո
ղո քար կում, թե ոչ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 36– րդ, 37– րդ, 41– րդ հոդ ված նե րում սահ
ման ված իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա կաց րել է, որ խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան մար մի նը, հսկո ղու թյուն 
իրա կա նաց նե լով խնա մա կալ նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ, հա մա պա տաս
խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է ազա տել այն խնա մա կա լին, որն իր 
պար տա կա նու թյուննե րը կա տա րել է ոչ պատ շաճ, կամ հար գե լի պատ ճառ նե րով ի 
վի ճա կի չէ շա րու նա կել իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը:

Հաշ վի առ նե լով, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ 
նշա նա կե լու լիա զո րու թյու նը վե րա պահ ված է խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու
թյան մարմ նին, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշված դեպ քե րում վեր
ջինս պետք է խնա մա կալ նշա նա կե լու ը նդ հա նուր կա նոն նե րի պահ պան մամբ 
նշա նա կի նոր խնա մա կալ:
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Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման կար գա վո րու մը բխում է ան
գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից: Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի իրա վունքնե րի և 
օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից է բխում նաև շա
հագրգիռ ան ձանց կող մից խնա մա կա լի նշա նա կու մը դա տա կան կար գով բո ղո
քար կե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Այ նուա մե նայ նիվ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն պի սի իրա
վի ճակ նե րում, երբ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի շա հը թե լադ րում է խնա մա
կա լի փո փո խու թյուն, ՀՀ օրենսդրու թյունն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի հա
մար ուղ ղա կի ո րեն չի նա խա տե սել իր նա խա ձեռ նու թյամբ խնա մա կա լու թյան ու 
հո գա բար ձու թյան մարմ նին դի մե լու հնա րա վո րու թյուն:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ խնա մա կա
լի նշա նա կու մը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն ունե ցող 
ան ձանց կազ մում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին չնե րա ռե լու պայ ման նե րում 
գործ նա կա նում չեն բա ցառ վում այն պի սի դեպ քե րը, երբ այդ ան ձինք, որո շա կի 
օբյեկ տիվ կամ սուբյեկ տիվ պայ ման նե րից ել նե լով, չբո ղո քար կեն խնա մա կա լի 
նշա նա կումն այն դեպ քում, երբ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի շահն ուղ ղա կի ո
րեն թե լադ րում է այդ պի սի բո ղո քար կու մը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նը Ստանևն ը նդ դեմ Բուլ ղա րիայի գոր ծով 17.01.2012 
թվա կա նի վճռում նշել է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի դա տա վա րա կան 
իրա վունքնե րի սահ մա նա փա կում նե րը կա րող են իրա վա չափ հա մար վել՝ ել նե լով 
այդ ան ձի, այ լոց շա հե րի պաշտպա նու թյան և ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ 
կազ մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյու նից: Այ նուա մե նայ նիվ, ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված ան ձի՝ դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րի նկատ
մամբ պետք է ցու ցա բեր վի տար բե րակ ված մո տե ցում՝ կախ ված այն հան գա ման
քից, թե ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը կոնկ րետ ինչ հարց է պատ րաստ վում 
բարձրաց նել դա տա րա նի առջև, և ինչ նպա տա կի է նա ցան կա նում հաս նել դա
տա կան պաշտպա նու թյան մի ջո ցով:

Պե տու թյունն ազատ է որո շե լու ան գոր ծու նակ ան ձի կող մից ան մի ջա կա նո
րեն դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի իրաց ման ըն թա ցա կար գը: Միև նույն ժա մա
նակ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի հետ ան հա մա տե ղե լի են այն դեպ քե րը, երբ 
ներ պե տա կան օրենսդրու թյու նը քննարկ վող ոլոր տում սահ մա նում է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան որո շա կի սահ մա նա փա կում ներ բա ցա ռա պես այն նպա տա կով, 
որ դա տա րան ներն ան հար կի չծան րա բեռնվեն ա կնհայտ ան հիմն դի մում նե րով: 
Այ նուա մե նայ նիվ, նշված խնդի րը կա րե լի է լու ծել նվազ սահ մա նա փա կող մի ջոց
նե րով, քան ան մի ջա կա նո րեն դա տա րան դի մե լու հար ցում ան գոր ծու նակ ան
ձանց նկատ մամբ կի րառ վող ար գել քը. այդ մի ջոց նե րից են, օրի նակ՝ ան գոր ծու
նակ ան ձանց կող մից դի մում նե րի ներ կա յաց ման հա ճա խա կա նու թյան սահ մա
նա փա կու մը կամ ան գոր ծու նակ ան ձանց դի մում նե րի ըն դու նե լի ու թյան նախ նա
կան ուսում նա սի րու թյան հա մա կար գը (տե՛ս Ստանևն ը նդ դեմ Բուլ ղա րիայի գոր
ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 17.01.2012 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 
36760/06, կետ 241– 242):

Միա ժա մա նակ Շտու կա տու րովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նը 27.03.2008 թվա կա նի վճռում մաս նա վո րա պես նշել է, որ ան գոր ծու
նա կու թյան փաստն ան հրա ժեշ տա բար չի նշա նա կում, որ նա ունակ չէ ըն կա լե լու 
իր վի ճա կը (տե՛ս Շտու կա տու րովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 44009/05, կետ 108):

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դ րա դառ նա լով 
սույն գոր ծով իր առջև բարձրաց ված հար ցադրմա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րել նշել, որ հո գե կան խան գա րում ունե ցող ան ձը պետք է ունե նա ան ձամբ լս
վե լու հնա րա վո րու թյուն՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու հետևան քով իր նկատ մամբ 
խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով՝ իր տե սա կետն ար տա հայ
տե լու հա մար, քա նի որ նշված որոշ ման կա յա ցու մը վեր ջի նիս հա մար ոչ պա կաս 
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կարևոր է՝ հաշ վի առ նե լով, որ իր իրա վունքնե րի և շա հե րի պաշտպա նու թյունն 
այլևս պետք է իրա կա նաց վի բա ցա ռա պես խնա մա կա լի մի ջո ցով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ
մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու գոր ծե րով հատ կա պես կարևոր է նրա ու խնա մա
կա լի միջև եղած հա րա բե րու թյուն նե րի պար զու մը, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տը սահ մա նում է նաև, որ հնա րա վո րու թյան 
դեպ քում են թա կա է պարզ ման նաև խնա մա կա լու թյան կամ հո գա բար ձու թյան 
կա րիք ունե ցող ան ձի ցան կու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված հար ցե րի պար զու մը հնա րա
վոր չէ իրա կա նաց նել առանց ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին լսե լու:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու հար ցը քննե լիս ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով նա խա տես ված հան գա
մանքնե րի պար զու մը հան դի սա նում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմ նի պար տա կա նու թյու նը: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ գործ նա
կա նում բա ցառ ված չեն դեպ քե րը, երբ խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան 
մար մինն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կի 
առանց վեր ջի նիս ցան կու թյու նը լսե լու կամ առանց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով սահ ման ված հան գա մանքնե րը փաս
տա ցի հաշ վի առ նե լու: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ խնա մա կալ նշա նա կե լու 
մա սին որոշ ման դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նը նախևա
ռաջ պայ մա նա վոր ված է դա տա կան կար գով վար չա կան մարմ նի կող մից թույլ 
տված՝ ան գոր ծու նակ ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու ան հրա
ժեշ տու թյամբ այն դեպ քե րում, երբ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար
մի նը, հա կա ռակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով 
սահ ման ված՝ խնա մա կա լի և ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի միջև եղած հա րա
բե րու թյուն նե րը, իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում` նաև խնա մար կյա լի ցան կու
թյու նը հաշ վի առ նե լու պար տա կա նու թյան, խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո
շու մը կա յաց նում է առանց օրենսդրու թյամբ սահ ման ված՝ վե րը նշված պա
հանջնե րը պատ շաճ կա տա րե լու:

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թեև ան ձին ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լու, ան ձի գոր ծու նա կու թյու նը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով (ո րոնց 
լու ծու մը վե րա պահ ված է դա տա րա նին) և ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ
մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով (ո րոնց լու ծու մը վե րա պահ
ված է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին) քննարկ վող հար ցե րի 
շրջա նա կը և բնույ թը տար բեր են, այ նուա մե նայ նիվ, ան ձի իրա վունքնե րի տե սա
կե տից նշված բո լոր հար ցե րը նույն կարևո րու թյունն ունեն ան գոր ծու նակ ճա նաչ
ված ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան առու մով: Դա 
նշա նա կում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
վե րը նշված որո շում նե րով ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը հա
վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի՝ խնա մա կալ 
նշա նա կե լու վե րա բե րյալ որո շու մը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու իրա վուն
քի նկատ մամբ, որ պի սի պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան
գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը ոչ միայն պետք է ունե նա դա տա րան դի մե լու իրա
վունք, այլ նաև պետք է ունե նա դա տա կան քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցե լու և 
դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իր իրա վունքներն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Հետևա բար այն դեպ քում, երբ խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ 
որո շում կա յաց նե լու լիա զո րու թյու նը ներ պե տա կան օրենսդրու թյամբ վե րա պահ
ված է վար չա կան մարմ նին, իսկ ՀՀ օրենսդրու թյամբ ուղ ղա կի ո րեն նա խա տես
ված չէ խնա մա կա լին փո խե լու հար ցով իր նա խա ձեռ նու թյամբ խնա մա կա լու
թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին դի մե լու՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի 
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հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն առ կա է շա հագրգիռ ան ձի կող մից նշված որո շու մը 
դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն, Վճռա բեկ դա տա րա նը վե
րոգ րյալ մի ջազ գային– ի րա վա կան փաս տաթղթե րի և իրա վա կան դիր քո րո շում
նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան հի ման վրա գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տում « շա հագրգիռ ան ձանց» եզ րույ թը 
պետք է մեկ նա բան վի այն պես, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը ևս հնա րա վո
րու թյուն ունե նա դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու իր նկատ մամբ խնա մա կալ 
նշա նա կե լու մա սին որո շու մը, ինչ պես նաև օրեն քով սահ ման ված կար գով բո ղո
քար կե լու նշված գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը, այ սինքն՝ ան գոր ծու
նակ ճա նաչ ված ան ձը ևս պետք է ը նդ գրկ ված լի նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված շա հագրգիռ ան ձանց շրջա նա կում:

08.06.2016 թ.

8. Գա յա նե Մնո յանն ընդդեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րանի, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/3889/05/15

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րա նը բա ցա հայ տել է վար չա կան ակ տի բնո րոշ
ման մեջ «ան ձի հա մար իրա վունքներ կամ պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, 
փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու» պայ մա նը` միա ժա մա նակ անդրա դառ
նա լով գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 22.02.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 942 որոշ
մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա
տես ված՝ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց վող հայ ցե րի տե սակ նե րին, ար տա
հայ տել է հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը. « պե տա կան կամ տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից 
դրսևոր վող ան գոր ծու թյան ար դյուն քում ան ձանց խախտ ված իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյու նը երաշ խա վո րե լուն է կոչ ված 
ինչ պես պար տա վո րեց ման, այն պես էլ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը: Ը նդ 
որում, պար տա վո րեց ման հայ ցի դեպ քում դա տա կան պաշտպա նու թյունն իրա
կա նաց վում է ը նդ դեմ այն պի սի ան գոր ծու թյան, որն առնչ վում է վար չա կան ակ
տի ըն դուն մա նը, իսկ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի դեպ քում` այն պի սի ան
գոր ծու թյա նը, որը չի առնչ վում վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը»:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 67– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու
նից հետևում է, որ օրեն քի ուժով պար տա վո րեց ման հայ ցի շրջա նակ նե րում հայց
վո րին իրա վունք է վե րա պահ ված պա հան ջել ըն դու նե լու այն բա րեն պաստ վար
չա կան ակ տը, որի ըն դու նու մը վար չա կան մար մի նը մեր ժել է կամ որը վեր ջինս չի 
ըն դու նել: Ինչ վե րա բե րում է գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցին, ապա ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 68– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ րագրված 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի հաս կա ցու թյան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
նշված հայ ցա տե սա կով հայց վո րը կա րող է վար չա կան մարմ նից պա հան ջել` 
ա) կա տա րե լու որո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ բ) ձեռնպահ մնա լու այն պի սի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մից, որոնք 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 մարմ նից 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 որո շա կի գոր ծո ղու
թյուն ներ, այն պես էլ պա սիվ վար քա գիծ` ձեռնպահ մնա լու որո շա կի գոր ծո ղու
թյուն նե րի կա տա րու մից: Միա ժա մա նակ նույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով ան ձը վար չա կան մարմ
նից կա րող է պա հան ջել դրսևո րե լու միայն այն պի սի վար քա գիծ (թե՛ ակ տիվ, թե՛ 
պա սիվ), որը չդրսևո րե լը խախ տում է կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող է խախ տել 

¾ç 
579–586



Իրավական դիրքորոշումներ cxcv

նրա` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օրենքնե րով և 
այլ իրա  վա կան ակ տե րով ամ րագրված իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը: Հե
տևա  բար գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով ան ձը կա րող է վար չա կան մարմ
նից պա հան ջել կա տա րե լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ձեռնպահ մնա լու 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մից, որոնց հա մա պա տաս խա նա բար կա
տա րու մը կամ չկա տա րու մը կա րող է ապա հո վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ ան ձի 
իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման հա մար կամ վե րաց նել վեր ջի նիս իրա վունքնե րի 
իրա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը (տե՛ս Շու շա նիկ Տր դա տյանն ը նդ դեմ ՀՀ աղե տի 
գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա ցած ըն տա
նիք նե րի բնա կա րա նային խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան աջակ
ցու թյամբ իրա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շրջա
նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րի (բ նա կե լի տնե րի) հատ կաց ման հար ցե
րով հանձնա ժո ղո վի թիվ ՎԴ/6072/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 29.07.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում բազ միցս 
անդրա դար ձել է վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին: Մաս նա վո րա պես, 
վե րոգ րյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ
րա կաց րել է, որ որևէ փաս տա թուղթ որ պես վար չա րա րու թյան ար դյունք հան դի
սա ցող վար չա կան ակտ դի տե լու հա մար առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է վար չա
կան ակ տի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը կազ մող տար րե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու
թյու նը: Այս պես, վար չա կան ակ տը պետք է ըն դուն վի վար չա կան մարմ նի կող մից 
և ունե նա ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, ըն դուն վի հան րային իրա վուն քի բնա գա
վա ռում և հե տապնդի կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ, ուղղ ված լի նի 
ան ձի հա մար իրա վունքներ կամ պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո
խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: Իսկ նշված տար րե րից որևէ մե կի բա ցա
կա յու թյու նը բա ցա ռում է վար չա կան ակ տի առ կա յու թյու նը (տե՛ս Եղի շե Հա րու
թյու նյանն ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պետա րա նի թիվ ՎԴ/0687/05/12 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը հարկ է հա մա րել բա ցա հայ տել վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման մեջ «ան
ձի հա մար իրա վունքներ կամ պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, 
վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու» պայ մա նը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րում մաս նա վոր ան ձանց ը նդ հա նուր և վե րա
ցա կան եղա նա կով ամ րագրված հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րը կամ 
պար տա կա նու թյուն նե րը որո շա կիաց ված չեն: Դրանք որո շա կիաց վում և իրա
գործ վում են հիմ նա կա նում վար չա կան (ան հա տա կան) ակ տե րի մի ջո ցով, 
հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան ակ տով իրա վուն
քի կամ պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը, փո փո խու մը կամ վե րա ցու մը նոր մա
տիվ իրա վա կան ակ տում սահ ման ված հա մա պա տաս խան իրա վուն քի կամ պար
տա կա նու թյան կոնկ րե տա ցում է, նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի կեն սա գոր ծու մը՝ 
կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանքնե րում: 

Այ սինքն՝ վար չա կան ակ տը նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով վե րա ցա կան 
եղա նա կով սահ ման ված սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րը կամ պար տա կա նու թյուն նե
րը վե րագ րում է կոնկ րետ ան ձանց՝ ել նե լով կոնկ րետ փաս տա կան հան գա
մանքնե րից: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա անդրա դառ նա լով մի ջամ տող վար չա կան ակ տին՝ 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն տար բեր եղա նակ նե րով մի ջամ
տում է ան ձի որևէ կոնկ րետ իրա վուն քի իրա կա նաց մա նը կամ նե ղաց նում վեր ջի նիս 
ազատ գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը` նրա վրա դնե լով որո շա կի պար տա կա նու թյուն: 

Անդ րա դառ նա լով գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու՝ ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ժամ կետ նե րին՝ Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը. 



cxcvi Իրավական դիրքորոշումներ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
3– րդ կե տում սահ ման ված իրա վա կան նոր մի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց
նե լու հա մար օրենսդրի կող մից սահ ման վել են երեք տար բեր ժամ կետ ներ՝ պայ
մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման խնդ րան քով դի մում ստա նա լուց հե տո 
վար չա կան մարմ նի դրսևո րած վար քագ ծով և հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հա մար սահ ման ված հա տուկ ժամ կետ նե րի առ կա յու թյամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ: 
Այս պես, այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան մար մի նը մեր ժում է հայց վող գոր ծո ղու
թյան կա տա րու մը, հայց վո րը կա րող է գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց
նել մե կամ սյա ժամ կե տում այդ պի սի մերժման մա սին իրա զեկ վե լու պա հից: Վճռա
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման մեր ժու մը պետք է 
լի նի այն պի սին, որ ակնհայ տո րեն ար տա հայ տի վար չա կան մարմ նի բա ցա սա կան 
դիր քո րո շու մը՝ հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման վե րա բե րյալ: Վճռա բեկ դա
տա րա նի նման դիր քո րոշ ման հա մար հիմք է հան դի սա ցել այն հան գա ման քը, որ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի 
ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված են տար բե րակ ված ժամ կետ ներ, և վար չա կան 
մարմ նի կող մից գոր ծո ղու թյան կա տա րում հայ ցող ան ձին եր կի մաս տու թյուն նե րի 
կամ տա րա կար ծու թյուն նե րի տե ղիք տվող պա տաս խան տրա մադ րե լու պայ ման
նե րում ան ձի կող մից կա րող են սխալ հաշ վարկ վել հայց ներ կա յաց նե լու դա տա
վա րա կան ժամ կետ նե րը, ին չը կհան գեց նի վեր ջի նիս դա տա կան պաշտպա նու
թյան իրա վուն քի ար հես տա կան սահ մա նա փակ ման:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, 
երբ հայց վող գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ ան ձի դի մու մին ի պա տաս խան վար չա
կան մար մի նը ներ կա յաց րել է գրու թյուն, որի բո վան դա կու թյու նից ակնհայ տո րեն 
չի բխում հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մեր ժե լու մա սին, գոր ծո ղու թյան 
կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տի «ա» են թա կե տով նա խա տես
ված ժամ կետ նե րը չեն կա րող կի րառ վել: Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տի «բ» են թա կե
տով նա խա տես ված ժամ կե տին, ապա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
դրա նով նա խա տես ված հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը նա խա տես ված են 
այն դեպ քե րի հա մար, երբ հայց վող գոր ծո ղու թյան հա մար օրեն քով կամ այլ իրա
վա կան ակ տով սահ ման ված է տվյալ գոր ծո ղու թյան կա տար ման ժամ կետ ներ 
(օ րի նակ՝ « Տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 
7– րդ մա սով տե ղե կու թյան տրա մադրման վե րա բե րյալ գրա վոր հարց ման պա
տաս խա նի տրա մադրման հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րը):

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տի «գ» 
են թա կե տով նա խա տես ված հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը սահ ման ված են 
այն պի սի դեպ քե րի հա մար, երբ հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման հա մար 
օրեն քով կամ այլ իրա վա կան ակ տով որևէ ժամ կետ սահ ման ված չէ, և այդ գոր
ծո ղու թյան կա տար ման վե րա բե րյալ առ կա չէ վար չա կան մարմ նի մեր ժու մը: 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ԳՈՐԾՆ ԸՍՏ ԷՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան       Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԷԴ/1089/02/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԷԴ/1089/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Կ. Հա կո բյան
Դա տա վոր ներ՝    Ա. Խա ռա տյան 
    Լ. Գրի գո րյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Սամ վել Ֆրան գու լյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա հե 

Մնա ցա կա նյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 12.05.2015 
թվա կա նի որոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Սամ վել Ֆրան գու լյա նի ը նդ դեմ Հեն րիկ Ֆրան գու լյա նի՝ 
Երևա նի Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի 432,0  քմ մա կե րե սով հա մա տեղ սե փա
կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սից բաժ նե մասն առանձնաց 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` Սամ վել Ֆրան գու լյա նը պա հան ջել է Երևա նի Նոր Արե շի 8– րդ 

փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի 432,0  քմ մա կե րե սով հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 
հո ղա մա սից բնե ղե նով առանձնաց նել իր բա ժի նը: 

Երևա նի Էրե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Գրի գո րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 23.02.2015 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժվել է:  



2 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
12.05.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Սամ վել Ֆրան գու լյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա
տա րա նի 23.02.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սամ վել Ֆրան գու լյա նի ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տարկ նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 189– րդ, 

197– րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 6– րդ 
հոդ վա ծը, 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր ծում 

առ կա ապա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա
ման քը, որ Դա տա րա նը վճռի հիմ քում դրել է ոչ թե փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը, այլ 
դա տա կան նիս տին որ պես վկա հրա վիր ված փոր ձա գետ նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րան այդ պես էլ չեն ներ կա յաց վել 
թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի այն պի սի ապա ցույց ներ, որոնք հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռե ին 
առանձնաց նե լու ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղա մա սը: Մինչ դեռ հայց վո րը, հստա կեց նե
լով հայ ցա պա հան ջը, հղում է կա տա րել փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյա նը, որը Վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից հա մար վել է ոչ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ապա ցույց: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ եթե հա մա սե փա կա նա տե րե րի միջև առ կա չէ փոխ
հա մա ձայ նու թյուն հո ղը բա ժա նե լու հար ցում, ապա բա ժինն առանձնաց նե լը դառ նում է ան
հնա րին: Ակնհայտ է, որ եթե հա մա սե փա կա նա տե րե րի միջև լի ներ փո խա դարձ հա մա ձայ
նու թյուն, ապա առանց նման վե ճի առ կա յու թյան կա ռանձնաց վեր հո ղա մա սի իրեն պատ
կա նող մա սը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 12.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն ուղար
կել նոր քննու թյան: 

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 

գույ քի առան ձին որա կա կան, քա նա կա կան բնու թագ րե րի և դրա նկատ մամբ առան ձին 
իրա վունքնե րի (սահ մա նա փա կում նե րի) վե րա բե րյալ 02.04.2013 թվա կա նի թիվ 
ԱՏ– 28/03/2013/– 2– 0238 տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Երևա նի Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 
89/1 հաս ցե ի 432,0  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի հա մա սե փա կա նա տե րերն են Հեն րիկ Ֆրան
գու լյա նը (Նոր Արե շի 8– րդ փո ղոց, թիվ 89/1) և Սամ վել Ֆրան գու լյա նը (Նոր Արե շի 8– րդ 
փո ղոց, թիվ 89/2) (հա տոր 1– ին, գ.թ. 6)։ 

2. Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման թիվ 09012013– 01– 1208 
վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/2 հաս ցե ի բնա կե լի տու նը 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով գրանցված է Սամ վել Ֆրան գու լյա նի ան վամբ, իսկ 0,0432  հա 
հո ղա մա սը` որ պես ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն (հա տոր 1– ին, գ.թ. 8)։ 

3. ՀՀ « Փոր ձաքննու թյուն նե րի Ազ գային Բյու րո» ՊՈԱԿ– ի 26.09.2014 թվա կա նի թիվ 
13– 0480Դ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Երևան քա ղա քի Նոր Արե շի 8– րդ փո
ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի 432,0  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը հնա րա վոր է եր կու հա մա սե փա կա
նա տե րե րի միջև բա ժա նել։ Հա տա կագ ծային առ կա իրա վի ճա կից, առանձնաց վող հատ
ված նե րը նպա տա կային օգ տա գործ ման թող նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից և բաժ նե մա սե րի 
առանձնա ցու մը փոք րա ծա վալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե լու պայ մա նից, ինչ
պես նաև ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նոր մա տիվ ակ տե րի պա հանջնե րից ել նե լով՝ առա ջարկ
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վում է նշված հաս ցե ի հո ղա մա սի առանձնաց ման եր կու տար բե րակ, որոնք բեր ված են եզ
րա կա ցու թյա նը կից թիվ 2 և թիվ 3 հա վել ված նե րում։ 

Առա ջին տար բե րա կով (թիվ 2 հա վել ված) առա ջարկ վում է Երևա նի Նոր Արե շի 8– րդ 
փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի շի նու թյու նից ազատ 66,5  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը թող նել ը նդ
հա նուր օգ տա գործ ման, քա նի որ ել նե լով երկ րա չա փա կան չա փե րից և դիր քից` հնա րա վոր 
չէ առանձնաց նել եր կու մա սե րի և ապա հո վել սպա սարկ ման ու շա հա գործ ման հա մար ան
հրա ժեշտ առան ձին մուտ քեր։ Ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման է թողնվում նաև շի նու թյուն նե րով 
ծան րա բեռնված 70,2  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը, քա նի որ նշված մա կե րեսն օգ տա գործ
վում է կող մե րի կող մից ը նդ հա նուր (կող մե րի կող մից տար բեր հար կե րում օգ տա գործ վող 
տա րածք ներ, որոնք գտնվում են մի մյանց վրա)։ Նշված տար բե րա կով կող մե րից յու րա քան
չյու րին հա սա նե լիք հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 147,65  քմ։ Հայց վո րին հա սա նե լիք, շի
նու թյուն նե րից ազատ հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 110,1  քմ մա կե րես, 24,12  քմ մա կե րե սը 
միայն իր կող մից օգ տա գործ վող շի նու թյուն նե րով ծան րա բեռնված հո ղա մասն է, իսկ 13,44  քմ 
մա կե րե սը միայն իր կող մից օգ տա գործ վող ավ տոտ նա կով ծան րա բեռնված հո ղա մասն է։ 
Պա տաս խա նո ղին հա սա նե լիք, շի նու թյուն նե րից ազատ հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 
37,25  քմ, 42,0  քմ մա կե րե սը միայն իր կող մից օգ տա գործ վող բնա կե լի տան շի նու թյուն նե րով 
ծան րա բեռնված հո ղա մասն է, իսկ 68,4  քմ մա կե րե սը միայն իր կող մից օգ տա գործ վող երկ
հար կա նի տնով ծան րա բեռնված հո ղա մասն է։ Նշված տար բե րա կով առա ջարկ վում է հայց
վո րին հատ կաց նել իր կող մից օգ տա գործ վող 37,56  քմ մա կե րե սով շի նու թյուն նե րով ծան րա
բեռնված հո ղա մա սը և 110,1  քմ մա կե րե սով շի նու թյուն նե րից ազատ հո ղա մա սը, իսկ պա
տաս խա նո ղին` իր կող մից օգ տա գործ վող շի նու թյուն նե րով ծան րա բեռնված 110,4  քմ մա կե
րե սով հո ղա մա սը և 37,25  քմ մա կե րե սով շի նու թյուն նե րից ազատ հո ղա մա սը: 

Երկ րորդ տար բե րա կով (թիվ 3 հա վել ված) առա ջարկ վում է կող մե րի փոխ հա մա ձայ նու
թյան պայ ման նե րում շի նու թյու նից ազատ 17,0  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը և շի նու թյուն նե րով 
ծան րա բեռնված 49,6  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը թող նել ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման։ Նշված 
տար բե րա կով կող մե րից յու րա քան չյու րին հա սա նե լիք հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 
182,7  քմ: Առա ջարկ վում է հայց վո րին տրա մադ րել բնա կե լի տնից իր կող մից օգ տա գործ վող 
տա րածք նե րը, ը նդ հա նուր օգ տա գործ վող պատշ գամ բից 6,8  քմ մա կե րես, որոն ցով ծան րա
բեռնված է 24,12  քմ մա կե րե սով հո ղա մաս: Պա տաս խա նո ղին տրա մադ րել իր կող մից օգ տա
գործ վող շի նու թյուն նե րը, ը նդ հա նուր օգ տա գործ վող 4,3  քմ մա կե րե սով մի ջանցքը, ը նդ հա
նուր օգ տա գործ վող պատշ գամ բից 13,8  քմ մա կե րես՝ որ պես մուտք տրա մադ րե լով գո յու թյուն 
ունե ցող մուտ քը։ Նշված տար բե րա կով հայց վո րին հա սա նե լիք շի նու թյուն նե րից ազատ հո
ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 145,14  քմ, 24,12  քմ մա կե րե սը միայն իր կող մից օգ տա գործ
վող, շի նու թյուն նե րով ծան րա բեռնված հո ղա մասն է, իսկ 13,44  քմ մա կե րե սը միայն իր կող
մից օգ տա գործ վող, ավ տոտ նա կով ծան րա բեռնված հո ղա մասն է։ Պա տաս խա նո ղին հա սա
նե լիք, շի նու թյուն նե րից ազատ հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 52,3  քմ, 62,0  քմ մա կե րե սը 
միայն իր կող մից օգ տա գործ վող բնա կե լի տան շի նու թյուն նե րով ծան րա բեռնված հո ղա
մասն է, իսկ 68,4  քմ մա կե րե սը միայն իր կող մից օգ տա գործ վող երկ հար կա նի տնով ծան րա
բեռնված հո ղա մասն է։ 

Ել նե լով Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի հո ղա մա սի հա տա կագ ծային իրա
վի ճա կից՝ հո ղա մա սի առանձնաց ման երկ րորդ տար բե րա կի պա րա գա յում հայց վո րին տրա
մադրվե լիք շի նու թյուն նե րից ազատ հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 123,6  քմ` իրեն հա սա
նե լիք 145,14  քմ մա կե րե սի փո խա րեն, որը փոքր է հա սա նե լի քից 21,54  քմ մա կե րե սով։ Պա
տաս խա նո ղին տրա մադրվե լիք շի նու թյուն նե րից ազատ հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ մում է 
73,8  քմ` իրեն հա սա նե լիք 52,3  քմ մա կե րե սի փո խա րեն, որը մեծ է հա սա նե լի քից 21,5  քմ մա
կե րե սով, որը փոխ հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում հնա րա վոր է փոխ հա տու ցել (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 54– 74)։  

5. 09.02.2015 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում փոր ձա գետ ներ Անա հիտ Հա կո
բյա նը և Հա կոբ Դե միր ճյա նը հայտ նել են, որ հնա րա վոր չէ առանց կող մե րի փոխ հա մա ձայ
նու թյան առանձնաց նել հայց վո րի բաժ նե մա սը, քա նի որ պա տաս խա նո ղի սե փա կա նու թյան 
մի մա սը գտնվում է հայց վո րի կող մից օգ տա գործ վող տա րած քում, իսկ հայց վո րի սե փա կա
նու թյան մի մա սը՝ պա տաս խա նո ղի տա րած քում: Նրանք հայտ նել են նաև, որ նշված տար բե
րակ նե րը նա խա տես վել են կող մե րի փոխ հա մա ձայ նու թյան պայ մա նով, և այդ դեպ քում նա
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խընտրե լի է հո ղա մա սե րի բա ժան ման առա ջին տար բե րա կը, որով հետև շի նա րա րա կան աշ
խա տանքներ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյուն գրե թե չի լի նի (հա տոր 1– ին, գ.թ. 110– 112)։  

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 234– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքննիչ դա տա րա
նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա
կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ հետևյալ հար ցադրմա նը. կա րո՞ղ է արդյոք ը նդ հա նուր սե փա կա նու
թյան ներ քո գտնվող ան շարժ գույ քից բա ժի նը բնե ղե նով առանձնաց վել այն պա րա գա յում, 
երբ ան շարժ գույ քի մի մա սը պետք է թողնվի ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա
կան օրենսդրու թյու նը հիմն վում է իր կող մից կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա
կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ինքնա վա րու թյան և գույ քային ինքնու րույ նու թյան, սե
փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյան, պայ մա նագ րի ազա տու թյան, մաս նա վոր գոր ծե րին 
որևէ մե կի կա մա յա կան մի ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լի ու թյան, քա ղա քա ցիա կան իրա
վունքնե րի անար գել իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան, խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա
կանգն ման ապա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտպա նու թյան սկզբունքնե րի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նային սե
փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը կա րող է դրա մաս նա կից նե րի միջև բա ժան վել նրանց 
հա մա ձայ նու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս
նա կիցն իրա վունք ունի պա հան ջել առանձնաց նե լու իր բա ժինն ը նդ հա նուր գույ քից: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նային 
սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև ը նդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան
ցից մե կի բա ժինն առանձնաց նե լու եղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյան բա
ցա կա յու թյան դեպ քում բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն իրա վունք ունի դա տա կան 
կար գով պա հան ջել ը նդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով առանձնաց նե լ իր բա ժի նը: 

Ե թե բա ժի նը բնե ղե նով առանձնաց նե լը չի թույ լատրվում օրեն քով, կամ դա ան հնար է 
առանց ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վնաս պատ ճա
ռե լու, առանձնա ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նային սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րից 
կա րող է պա հան ջել վճա րե լ իր բաժ նի ար ժե քը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ 
հոդ վա ծի կար գա վո րում նե րին, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար տա հայ տել է այն իրա
վա կան դիր քո րո շու մը, որ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն իրա վունք ունի պա հան
ջե լու ը նդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով առանձնաց նել իր բա ժի նը միայն այն դեպ քում, երբ բաժ
նային սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև բա ցա կա յում է ը նդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու 
կամ դրա նից նրան ցից մե կի բա ժինն առանձնաց նե լու եղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա
մա ձայ նու թյուն: Միա ժա մա նակ այն դեպ քում, երբ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի 
բա ժի նը բնե ղե նով առանձնաց նե լը չի թույ լատրվում օրեն քով, կամ այդ պի սի առանձնա
ցումն ան հնար է առանց ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ 
վնաս պատ ճա ռե լու, առանձնա ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նային 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 միայն 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 ինքնա
վա րու թյան և գույ քային ինքնու րույ նու թյան սկզբուն քի խախտ ման, հետևա բար նաև ան ձի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի խախտ ման: Վե րոգ րյալ հա մա ձայ նու թյան պար տա դիր լի նե լը 
հաս տատ վում է նաև այն հան գա ման քով, որ բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի բա ժի
նը բնե ղե նով առանձնաց նե լու փո խա րեն մյուս սե փա կա նա տե րե րը նրան փոխ հա տու ցում 
վճա րե լու իրա վունք ունեն 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 ան նշան է, չի կա րող իրա պես առանձնաց վել, և 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 5

ը նդ հա նուր գույ քի օգ տա գործ ման մեջ այդ սե փա կա նա տերն է ա կան շահ չու նի (տե՛ս Դա վիթ 
Ասատ րյանն ը նդ դեմ Սվետ լա նա Ասատ րյա նի և Ար թուր Գա սի սյա 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 որո 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
նյանն ը նդ դեմ Աղա ջան Ավա գյա նի թիվ ԵԷԴ/1661/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 04.10.2013 
թվա կա նի որոշ մամբ նշել է, որ գո յու թյուն ունե ցող իրա վա կար գա վո րու մը հնա րա վոր է հա
մա րում բաժ նային սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քից բա ժինն առանձնաց նել ինչ պես 
բնե ղե նով, այն պես էլ դրա մա կան հա տուց մամբ: Ը նդ որում, նա խա պատ վու թյու նը տրվում է 
բա ժի նը բնե ղե նով առանձնաց նե լուն, քա նի որ այս դեպ քում ան ձը շա րու նա կում է պահ պա
նել իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը բնե ղե նով առանձնաց ված մա սի նկատ մամբ, մինչ դեռ 
փոխ հա տուց ման դեպ քում ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը բաժ նե մա սի նկատ մամբ դա
դա րում է:

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նից բա ժի նը 
բնե ղե նով առանձնաց նե լու պա հանջներ քննե լիս դա տա րան ներն առա ջին հեր թին պետք է 
հաշ վի առ նեն, թե արդյոք առա ջարկ վող տար բե րա կով (տար բե րակ նե րով) բաժ նե մա սի 
առանձնաց ման դեպ քում հնա րա վոր է ապա հո վել առան ձին ձևա վոր վող բաժ նե մա սե րի 
ինքնու րույն օգ տա գոր ծու մը: Ը նդ որում, առանձնաց վող բաժ նե մա սե րը կամ դրան ցից որևէ 
մե կը սեր վի տու տով ծան րա բեռ նե լը կամ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման թող նե լը չի կա րող հա
մար վել ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան բա ժինն առանձնաց նե լու պա հան ջը բա ցա ռող հան
գա մանք, քա նի որ բա ժան վող օբյեկտնե րի այդ պի սի փոխ կապ վա ծու թյու նը, որ պես այդ պի
սին, չի սահ մա նա փա կում դրանց ինքնու րույն օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյու նը: Միա ժա
մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ հոդ
վա ծի իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ օրենսդիրն ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ
քո գտնվող գույ քի բա ժա նու մը կամ դրա նից բաժ նի առաձ նա ցու մը բա ցա ռա պես չի պայ մա
նա վո րել բա ժին նե րի իդե ա լա պես առանձնաց ման տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյամբ: 
Նման հետևու թյու նը բխում է նաև նույն հոդ վա ծի 4– րդ կե տի շա րադ րան քից, հա մա ձայն 
որի` բաժ նային սե փա կա նու թյան մաս նակ ցին բնե ղե նով առանձնաց վող գույ քի ան հա մա չա
փու թյու նը բաժ նային սե փա կա նու թյան իրա 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:

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ ը նդ
հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը բա ժա նե լիս փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյամբ 
այդ պի սի բա ժա նու մը հնա րա վոր է հա մար վում առանձնաց վող գույ քի ան հա մա չա փու թյու նը 
փոխ հա տու ցե լու կամ որոշ տա րածք ներ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման թող նե լու տար բե րակ
նե րով, իրա վա չափ է առա ջարկ վող տար բե րակ նե րից որևէ մե կով գույ քի բնե ղե նով բա ժա
նու մը: Այ սինքն՝ այն դեպ քում, երբ հա մա պա տաս խան փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ 
առա ջարկ վում է վի ճե լի գույ քի (տ վյալ դեպ քում՝ հո ղա մա սի) որոշ մա սե րի բնե ղե նով 
առանձնա ցում, իսկ մյուս մա սը թողնվում է ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման, ապա դա չի կա րող 
բա ցա ռել դա տա րան նե րի կող մից նման հայ ցա պա հանջնե րի բա վա րա րու մը, քա նի որ, ը ստ 
է ու թյան, այն դի տարկ վում է որ պես բնե ղե նով առանձնաց նե լու հնա րա վոր տար բե րակ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծով ապա ցույց ներ են նույն օրենսգրքով և այլ օրենքնե րով նա խա տես ված կար գով 
ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, որոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ
ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե 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 իրե ղեն ապա ցույց նե րով, 
2) փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, 3) վկա նե րի ցուց մունքնե րով, 4) գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց ցուց մունքնե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա
մոզ մամբ:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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) միջ նոր դու թյամբ կամ իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ փոր ձաքննու թյուն նշա նա կել: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք իրա վունք ունեն դա տա րա նին առա ջադ րել հար ցեր, որոնք 
պետք է պար զա բան վեն փոր ձաքննու 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, որոնց դա տա րա նը 
կա րող է հանձնա րա րել փոր ձաքննու թյան կա տա րու մը: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա
ձայն`  փոր ձաքննու թյուն նշա նա կե լու մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է որո շում, որում սահ
ման վում են հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 ար դյուն քում ար ված հետևու թյուն նե րը,
4. առա ջադրված հար ցե րի հիմ նա 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 գնա հատ վում է մյուս ապա ցույց նե րի հետ:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար, եթե գոր ծի հան գա
մանքնե րից բխում են դրա ան հրա 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 բե րյալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար, եթե այդ մա սին միջ նոր դել են 
կող մե րը, կամ միջ նոր դել է կող մե րից մե կը:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա կար գա վո րում նե րից հետևում է, որ դա տա րա նը փոր ձաքննու
թյուն նշա նա կե լու հար ցը պետք է լու ծի` ել նե լով դա տա վա րու թյան մրցակ ցու թյան և կող մե
րի իրա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա կան սկզբունքնե րի է ու թյու նից, ապա ցույց նե րի 
թույ լատ րե լի ու թյան և վե րա բե րե լի ու թյան վե րա բե րյալ օրենսդրա կան պա հանջնե րից, հա
տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կից և ար դա րա դա տու
թյան ար դյու նա վե տու թյան շա հե րի ապա հով ման առաջ նա հեր թու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը գնա հատ
վում է ը նդ հա նուր հի մունքնե րով, և ինչ պես գոր ծով ձեռք բեր ված ցան կա ցած այլ ապա ցույց, 
այն են թա կա է գնա հատ ման գոր ծում առ կա մյուս ապա ցույց նե րի հետ հա մակ ցու թյան մեջ, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ստու գե լու ոչ միայն փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան տրա մա
բա նու թյու նը, այլ նաև կա տար ված հե տա զո տու թյան գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան աս
տի ճանն ու կա տար ված հետևու թյուն նե րի լրի վու թյունն ու հա վաս տի ու թյու նը: Ը նդ որում, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծում սահ ման ված ապա
ցույց նե րից որևէ մե կը, այդ թվում նաև` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը որևէ առա վե լու թյուն 
չու նի գոր ծում առ կա մյուս ապա ցույց նե րի նկատ մամբ և են թա կա է գնա հատ ման ը նդ հա
նուր կար գով` վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու
նից: Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ապա ցույ ցի յու րա
քան չյուր տե սակ ունի իր առանձնա հատ կու թյուն նե րը, ին չը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
ապա ցույ ցի կազ մա վոր ման բնույ թով, աղ բյու րով, ար տա հայտ ման ձևով և այլ գոր ծոն նե րով: 
Հետևա բար ան գամ ը նդ հա նուր կար գով գնա հա տումն ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել այդ 
առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ: 

Անդ րա դառ նա լով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան` որ պես ապա ցույ ցի գնա հատ ման 
առանձնա հատ կու թյուն նե րին` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն առանձնաց րել է այն հիմ նա կան չա
փո րո շիչ նե րը, որոնք են թա կա են կի րառ ման վե րոն շյալ ապա ցույ ցի գնա հա տու մը վե րա բե րե
լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից իրա կա նաց նե լիս:

Վե րա բե րե լի ու թյան առու մով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը գնա հա տե լիս նախևա
ռաջ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, թե փոր ձա գե տին առա ջադրված հար ցե րը 
որ քա նով նշա նա կու թյուն ունեն գոր ծի լուծ ման հա մար, ապա միայն անդրա դառ նալ այդ 
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հար ցադ րում նե րի վե րա բե րյալ ար ված եզ րա հան գում նե րին: Ը նդ որում, հար ցադ րում նե րի 
բո վան դա կու թյու նը ոչ միայն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան վե
րա բե րե լի ու թյան գնա հատ ման տե սան կյու նից, այլև կարևոր վում է եր կու և ավե լի եզ րա կա
ցու թյուն նե րի պա րա գա յում դրանց միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը վեր հա նե լու առու մով:

Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը թույ լատ րե լի ու թյան տե սան կյու նից գնա հատ ման են
թար կե լիս առաջ նա հերթ կարևոր վում են փոր ձաքննու թյունն իրա կա նաց նող ան ձի որա կա
վո րու մը և ձեռնհա սու թյու նը, նշված ան ձի օբյեկ 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 ար դյունքնե րի պատ շաճ դա տա
վա րա կան ձևա կեր պու մը: 

Ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հա տում 
իրա կա նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել փոր ձաքննու թյան ըն թաց քում կի րառ ված մե թոդ նե
րի գի տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը, փոր ձաքննու թյա նը տրա մադրված նյու թի 
որա կը և բա վա րա րու թյու նը, ելա կե տային տվյալ նե րի բնույ թը, փոր ձա գե տի հետևու թյուն
նե րի փաս տարկ վա ծու թյան աս տի ճա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` փոր ձաքննու թյա նը 
ներ կա գտնվե լու իրա 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 ապա ցույց նե րին (տե՛ս « Կա նա չա պա տում» ՊՓ ԲԸ– ի սնան կու թյան գոր
ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Եղյանն ը նդ դեմ Կա րեն Ախի կյա նի և մյուս նե րի թիվ 
ԵԷԴ/1284/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի 
որո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Երևա նի Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի 
432,0  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի հա մա սե փա կա նա տե րերն են Հեն րիկ Ֆրան գու լյա նը (Նոր 
Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցեն) և Սամ վել Ֆրան գու լյա նը (Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի 
թիվ 89/2 հաս ցեն):  Հա մա ձայն ՀՀ « Փոր ձաքննու թյուն նե րի Ազ գային Բյու րո» ՊՈԱԿ– ի 
26.09.2014 թվա կա նի թիվ 13– 0480Դ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան` Երևան քա ղա քի Նոր 
Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի 432,0  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը հնա րա վոր է եր կու 
հա մա սե փա կա նա տե րե րի միջև բա ժա նել։ Նշված եզ րա կա ցու թյամբ առա ջարկ վել է Նոր 
Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի հո ղա մա սի առանձնաց ման եր կու տար բե րակ, որոնք 
բեր վել են փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյա նը կից թիվ 2 և 3 հա վել ված նե րում։ Առա ջին 
տար բե րա կով առա ջարկ վել է Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի շի նու թյու նից 
ազատ 66,5  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը թող նել ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման, քա նի որ ել նե լով 
երկ րա չա փա կան չա փե րից և դիր քից` այն հնա րա վոր չէ առանձնաց նել եր կու մա սե րի և 
ապա հո վել սպա սարկ ման ու շա հա գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ առան ձին մուտ քեր։ Ը նդ
հա նուր օգ տա գործ ման է թողնվել նաև շի նու թյուն նե րով ծան րա բեռնված 70,2  քմ մա կե րե
սով հո ղա մա սը, քա նի որ նշված մա կե րեսն օգ տա գործ վում է կող մե րի կող մից (կող մե րի 
կող մից տար բեր հար կե րում օգ տա գործ վող տա րածք ներ, որոնք գտնվում են մի մյանց վրա)։ 
Նշված տար բե րա կով կող մե րից յու րա քան չյու րին հա սա նե լիք հո ղա մա սի մա կե րե սը կազ
մում է 147,65  քմ։ Առա ջարկ վող երկ րորդ տար բե րա կով վի ճե լի հո ղա մա սի բա ժա նու մը հնա
րա վոր է հա մար վել միայն կող մե րի փոխ հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում: 

09.02.2015 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում փոր ձաքննու թյունն իրա կա նաց
րած փոր ձա գետ ներ Անա հիտ Հա կո բյա նը և Հա կոբ Դե միր ճյա նը հայտ նել են, որ հնա րա վոր 
չէ առանց կող մե րի փոխ հա մա ձայ նու թյան ը նդ հա նուր գույ քից հայց վո րի բա ժինն առանձնաց
նել, քա նի որ պա տաս խա նո ղի սե փա կա նու թյան մի մա սը գտնվում է հայց վո րի կող մից օգ
տա գործ վող տա րած քում, իսկ հայց վո րի սե փա կա նու թյան մի մա սը՝ պա տաս խա նո ղի տա
րած քում: Փոր ձա գետ նե րը հայտ նել են նաև, որ նշված տար բե րակ նե րը նա խա տես վել են 
կող մե րի փոխ հա մա ձայ նու թյան պայ մա նով, և այդ դեպ քում նա խընտրե լի է հո ղա մա սե րի 
բա ժան ման առա ջին տար բե րա կը, որով հետև շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյուն գրե թե չի լի նի: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ ը ստ դա տաքննու թյան ըն թաց քում 
փոր ձա գետ նե րի տրված բա ցատ րու թյուն նե րի՝ վի ճե լի հո ղա մա սից հնա րա վոր չէ առանց 
կող մե րի փոխ հա մա ձայ նու թյան առանձնաց նել հայց վո րի բաժ նե մա սը, քա նի որ պա տաս
խա նո ղի սե փա կա նու թյան մի մա սը գտնվում է հայց վո րի կող մից օգ տա գործ վող տա րած
քում, իսկ հայց վո րի նը՝ պա տաս խա նո ղի տա րած քում, հան գել է այն հետևու թյան, որ հայց
վո րի կող մից ապա ցույց նե րի վե րա բե րե լի ու թյան և թույ լատ րե լի ու թյան կա նոն նե րին հա մա
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պա տաս խան չեն ներ կա յաց վել ապա ցույց ներ, որոնք թույլ կտան Դա տա րա նին առանձնաց
նե լ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղա մա սը, իսկ հո ղա մա սի բա ժան ման վե րա բե րյալ փոր ձա
գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ առա ջար կած տար բե րակ նե րը կի րա ռե լի են միայն փո խա
դարձ հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում, որ պի սին սույն գոր ծով առ կա չէ։ 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, հիմ նա
վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո
րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րից և դրանց մեկ նա բան մանն ուղղ ված վեր լու ծու թյուն նե
րից հետևում է, որ նմա նա տիպ փաս տա կան և իրա վա կան հիմ քե րով վե ճե րով գոր ծի լուծ
ման հա մար նախևա ռաջ է ա կան նշա նա կու թյուն ունի ը նդ հա նուր գույ քից հա մա սե փա կա
նա տի րոջ բա ժի նը բնե ղե նով առանձնաց նե լու հնա րա վո րու թյան հար ցը, որ պի սի փաս տը 
կա րող է հաս տատ վել միայն հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ: 

Սույն գոր ծում առ կա՝ ՀՀ « Փոր ձաքննու թյուն նե րի Ազ գային Բյու րո» ՊՈԱԿ– ի 26.09.2014 
թվա կա նի թիվ 13– 0480Դ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյա նը կից թիվ 2 հա վել վա ծի հա մա ձայն՝ 
Երևան քա ղա քի Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի 432,0  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը 
եր կու հա մա սե փա կա նա տե րե րի միջև հնա րա վոր է բա ժա նել ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման 
տա րածք ներ թող նե լու պայ մա նով:

Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյա նը կից թիվ 2 հա վել վա ծով 
առա ջարկ վող տար բե րա կով` առանց հա մա սե փա կա նա տե րե րի փոխ հա մա ձայ նու թյան նա
խա պայ մա նի, տրվել է Երևան քա ղա քի Նոր Արե շի 8– րդ փո ղո ցի թիվ 89/1 հաս ցե ի 432,0  քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սից` բա ցա ռու թյամբ շի նու թյու նից ազատ 66,5  քմ մա կե րե սով և շի նու
թյուն նե րով ծան րա բեռնված 70,2  քմ մա կե րես ով հո ղա մա սե րի, որոնք թողնվում են որ պես 
ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք ներ, հայց վո րի բա ժի նը բնե ղե նով առանձնաց նե լու հնա
րա վո րու թյուն: Ը նդ որում, բա ժան վող հո ղա մա սի որոշ մա սե րը հա մա սե փա կա նա տե րե րի 
ը նդ հա նուր օգ տա գործ մա նը թող նե լը չի բա ցա ռում տվյալ պա հան ջի բա վա րա րու մը: 

Ինչ վե րա բե րում է դա տաքննու թյան ըն թաց քում փոր ձա գետ նե րի տրված բա ցատ րու
թյուն նե րին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ բա ցատ րու թյուն նե րը դա տա
րան նե րի կող մից են թա կա էին գնա հատ ման միայն փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան 
հետ հա մակ ցու թյան մեջ վերց ված: Ը նդ որում, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան առ կա
յու թյան պայ ման նե րում միայն դա տաքննու թյան ըն թաց քում փոր ձա գետ նե րի տրված բա
ցատ րու թյուն նե րը բա վա րար չեն հաս տատ ված հա մա րե լու այն փաս տը, որ փոր ձա գի տա
կան եզ րա կա ցու թյու նում նշված եր կու տար բե րակ նե րում հո ղա մա սի բա ժա նու մը հնա րա
վոր է կա տա րել միայն հա մա սե փա կա նա տե րե րի փոխ հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում: 
Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան հիմն են ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
այն եզ րա հան գում նե րը, որ հայց վո րի կող մից ապա ցույց նե րի վե րա բե րե լի ու թյան և թույ
լատ րե լի ու թյան կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան չեն ներ կա յաց վել ապա ցույց ներ, որոնք 
թույլ կտան Դա տա րա նին առանձնաց նե լ ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման հո ղա մա սը, իսկ հո
ղա մա սի բա ժան ման վե րա բե րյալ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ առա ջար կած տար
բե րակ նե րը կի րա ռե լի են միայն փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րում, որ պի սին 
սույն գոր ծով առ կա չէ: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա
րան նե րը սույն գոր ծով չեն իրա կա նաց րել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տում: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո « Փոր ձաքննու թյուն նե րի Ազ գային Բյու րո» ՊՈԱԿ– ի 
26.09.2014 թվա կա նի թիվ 13– 0480Դ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը որ պես ապա ցույց 
գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է գործն ուղար կել նոր քննու թյան: 
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Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե
րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու 
հա մար: 

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա
վա րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու
լում, գտնում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում 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 16.09.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի հար ցը, են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու
թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա
նի 12.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևա նի Էրե բու նի և Նու բա րա շեն վար
չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նաև՝ 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 որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



10 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԱՐԱԴ/0333/02/14 
դա տա րա նի որո շում                2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԱՐԱԴ/0333/02/14    
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Պետ րո սյան 
Դա տա վոր ներ`    Ա. Սմ բա տյան
    Գ. Կա րա խա նյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու թյամբ               Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Լեյ լի Պետ րո սյա նի, Թե րե զա և Մա րի Նա խո

յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Սամ վել Սի մո նյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա
ցիա կան դա տա րա նի 10.09.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Մնա ցա կան Նա խո յա
նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ Տեր– Վար դա նյա նի ը նդ դեմ Լեյ լի Պետ րո սյա նի, 
Թե րե զա և Մա րի Նա խո յան նե րի` ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի Աղձք հա մայն քում գտնվող՝ Լեյ
լի Պետ րո սյա նին, Մնա ցա կան, Թե րե զա և Մա րի Նա խո յան նե րին ը նդ հա նուր հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող 0,0758   հա մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սից 
Մնա ցա կան Նա խո յա նի բաժ նե մասն առանձնաց նե լու, դրա վրա 663.250 ՀՀ դրա մի չա փով 
բռնա գան ձում տա րա ծե լու, իսկ բաժ նե մասն առանձնաց նե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում` 
գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ 

Տեր– Վար դա նյա նը պա հան ջել է ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի Աղձք հա մայն քում գտնվող՝ Լեյ լի 
Պետ րո սյա նին, Մնա ցա կան, Թե րե զա և Մա րի Նա խո յան նե րին ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե
փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող 0,0758   հա մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սից 
առանձնաց նել Մնա ցա կան Նա խո յա նի բաժ նե մա սը, դրա վրա 663.250 ՀՀ դրա մի չա փով 
բռնա գան ձում տա րա ծել, իսկ բաժ նե մասն առանձնաց նե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում 
գույքը վա ճա ռել հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով:

ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Նա
րի նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 03.04.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
10.09.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
Աշոտ Տեր– Վար դա նյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 03.04.2015 թվա
կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լեյ լի Պետ րո սյա նի, Թե րե զա և Մա րի 
Նա խո յան նե րի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա

ծի 1– ին մա սը, որը չպետք է կի րա ռեր: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ

վա ծի 1– ին մա սը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին լիա զո րում է սնանկ ճա նաչ ված ան ձի 
անու նից կա տա րել ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք, սա կայն, պետք է իրա կա նաց վեն 
նյու թա կան և դա տա վա րա կան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված ըն թա ցա կար գով:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով սնան կու
թյան կա ռա վա րի չը չի հան դի սա նում նյու թաի րա վա կան հա րա բե րու թյան պատ շաճ 
սուբյեկտ, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի հիմ քով պա հան ջի 
իրա վուն քը պատ կա նում է պա հան ջա տի րո ջը, որ պի սի պայ ման նե րում կա ռա վար չի` «Ս նան
կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի շրջա նակ նե րում հա մա պա տաս խան լիա զո րու թյուն ներ ունե նա
լու պնդում նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում իրա կա նու թյա նը: 

Այ սինքն` սույն գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում հայց վորն առա ջին հեր թին պետք է 
հիմ նա վո րեր, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի հիմ քով իրա վա սու է 
պա հան ջե լու պար տա պա նի բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծել, ին չը, սա կայն, չի արել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 10.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 03.04.2015 թվա կա
նի վճռին:

3.Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի օրի նա կան ուժի 

մեջ մտած 06.12.2013 թվա կա նի թիվ ԱՐԱԴ/0049/04/13 վճռով Մնա ցա կան Նա խո յա նը ճա
նաչ վել է սնանկ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 7– 8):

2) ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 17.12.2013 թվա կա
նի թիվ ԱՐԱԴ/0049/04/13 որոշ մամբ Աշոտ Տեր– Վար դա նյա նը նշա նակ վել է Մնա ցա կան 
Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 13):

3) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քի պե տա կան գրանցման 14.11.2002 թվա կա նի 
թիվ 1027254 վկա յա կա նի հա մա ձայն` ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի Աղձք հա մայն քի 0,15  հա 
մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մասն ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նում է Լեյ լի Պետ րո սյա նին, Մնա ցա կան, Թե րե զա և Մա րի Նա խո յան նե րին (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 10– 12):

4) 31.07.2013 թվա կա նի ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Լեյ լի Պետ րո սյա
նը, Թե րե զա և Մա րի Նա խո յան նե րը ու Մնա ցա կան Նա խո յա նը ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի 
Աղձք հա մայն քում գտնվող, ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրենց 
պատ կա նող 0,15  հա մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սի կե սը` 0,0758   հա մա կե րե սով, վա ճա
ռել են Դուստ րիկ Նա խո յա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 37):

5) Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ Տեր– Վար դա նյա
նը 09.04.2014 թվա կա նին դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա
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ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ, 200– րդ հոդ ված նե րը, պա հան ջել է առանձնաց նել Արա
գա ծոտ նի մար զի Աղձք գյու ղում գտնվող 0,0758   հա տնա մերձ հո ղա մա սի՝ Մնա ցա կան Նա
խո յա նի բաժ նե մա սը և դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծել (հա տոր 1– ին, գ.թ. 4– 5):

6) Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ Տեր– Վար դա նյա
նը 19.09.2014 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել « Հայ ցա դի մու մի պար զա բա նում», 
որով դար ձյալ վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ, 200– րդ հոդ ված նե
րը՝ խնդ րել է սնան կու թյան վա րույ թում Մնա ցա կան Նա խո յա նի պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հա մար Արա գա ծոտ նի մար զի Աղձք գյու ղում գտնվող 0,0758   հա տնա մերձ հո
ղա մա սի՝ Մնա ցա կան Նա խո յա նի բաժ նե մա սի վրա բռնա գան ձում տա րա ծել 663.250 
ՀՀ դրա մի չա փով: Մնա ցած սե փա կա նա տե րե րի կող մից պար տա պա նի բաժ նե մա սը գնե
լուց հրա ժար վե լու դեպ քում տա րած քը վա ճա ռել հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով՝ 
մնա ցած սե փա կա նա տե րե րին իրենց բաժ նե մա սե րի ար ժե քը վե րա դարձնե լու պայ մա նով 
(հա տոր 2– րդ, գ.թ. 28– 29):

4.Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում «Ս նան կու
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
200– րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա
տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա ծով իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը կա րող է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ
վա ծի հիմ քով դի մել դա տա րան սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի` ը նդ հա նուր սե փա կա նու
թյան գույ քում ունե ցած բա ժինն առանձնաց նե լու և դրա վրա սնան կու թյան վա րույ թում 
գրանցված պա հանջնա տե րե րի պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար բռնա գան
ձում տա րա ծե լու պա հան ջով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն` 
սնան կու թյան  վե րա բե րյալ գոր ծով նշա նակ ված կա ռա վա րի չը սնան կու թյան  գոր ծով դի
մում է դա տա րան նույն օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «գ» կե տի հա մա ձայն` 
սնան կու թյան  վե րա բե րյալ գոր ծով նշա նակ ված կա ռա վա րի չը պար տա պա նի անու նից դի
մում է դա տա րան ներ դա տա կան կար գով լու ծում պա հան ջող հար ցե րով, ներգրավ վում է 
պար տա պա նի այն դա տա վա րու թյուն նե րում, որոն ցում վեր ջինս հան դես է գա լիս որ պես 
հայց վոր, պա տաս խա նող կամ վե ճի առար կայի նկատ մամբ ինքնու րույն պա հանջներ ներ
կա յաց նող եր րորդ ան ձ, առանց լիա զո րագ րի հան դես է գա լիս պար տա պա նի անու նից:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օրեն
քով սահ ման ված լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը գոր ծում է պար տա
պա նի անու նից և իր պա տաս խա նատ վու թյամբ:

Վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ սնանկ ճա նաչ վե լուց հե տո 
պար տա պա նի դա տա վա րա կան իրա վունքներն իրաց նում է կա ռա վա րի չը: Մաս նա վո րա պես` 
վեր ջինս պար տա պա նի անու նից դի մում է դա տա րան ներ դա տա կան կար գով լու ծում պա
հան ջող հար ցե րով, ներգրավ վում է պար տա պա նի այն դա տա վա րու թյուն նե րում, որոն ցում 
վեր ջինս հան դես է գա լիս որ պես հայց վոր, պա տաս խա նող կամ վե ճի առար կայի նկատ մամբ 
ինքնու րույն պա հանջներ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ, առանց լիա զո րագ րի հան դես է գա լիս 
պար տա պա նի անու նից: Նշվա ծից հետևում է, որ սնանկ ճա նաչ վե լուց հե տո պար տա պա նի 
անու նից դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու իրա վուն քը ևս իրաց նում է կա ռա վա րի չը:
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Սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քում 
բարձրաց ված հար ցադ րու մը, միա ժա մա նակ հիմք ըն դու նե լով հայ ցի փաս տա կան և իրա
վա կան հիմ քը, ան հրա ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
200– րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր ման առանձնա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` բաժ նային 
կամ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նակ ցի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում 
նրա պար տա տերն իրա վունք ունի ը նդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն առանձնաց
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` եթե բա ժի նը բնե ղե նով առանձնաց նել ան հնար է, կամ դրա դեմ 
առար կում են բաժ նային կամ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մնա ցած մաu նա կից նե րը, պար
տա տերն իրա վունք ունի ը նդ հա նուր uե փա կա նու թյան մնա ցած մաu նա կից նե րից պա հան
ջե լու շու կա յա կան գնով գնե լ պար տա պա նի բա ժի նը` պարտ քը մա րե լու հա մար: Ը նդ հա նուր 
uե փա կա նու թյան մնա ցած մաu նա կից նե րի կող մից պար տա պա նի բա ժի նը ձեռք բե րե լուց 
հրա ժար վե լու դեպ քում պար տա տերն իրա վունք ունի պա հան ջե լու բռնա գան ձու մը տա րա
ծել ը նդ հա նուր uե փա կա նու թյան իրա վուն քում պար տա պա նի բաժ նի վրա` նույն o րենuգրքի 
197– րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաu խան: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ ը նդ հա
նուր գույ քում բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պար տա տի րոջ պա հան ջի իրա վուն քը 
ծա գում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա տես ված 
այն դեպ քի հա մար, երբ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից պար տա պա նի մոտ այլ 
գույքն ան բա վա րար է պար տա տի րոջ նկատ մամբ ունե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա
տար ման հա մար: Նման իրա վա կար գա վո րու մը նպա տակ է հե տապնդում ապա հո վե լու 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի իրա վունքնե րի առա վե լա գույն 
պաշտպա նու թյունն իրենց հետ ը նդ հա նուր գույ քում բա ժին ունե ցող պար տա պա նի ունե ցած 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցում (տե՛ս Լաու րա Դավ թյանն ը նդ դեմ Ար
սեն Մա կա րյա նի, Լիան նա Ղա զա րյա նի և Ալ լա Մա կա րյա նի 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 որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա
կար գա վո րումն ունի հստակ սուբյեկ տային կազմ` պար տա տեր և պար տա պան, որոնք քա
ղա քա ցիա դա տա վա րա կան վա րույ թում հա մա պա տաս խա նա բար հան դես են գա լիս որ պես 
հայց վոր և պա տաս խա նող: Ը նդ որում, պար տա պա նը միա ժա մա նակ հան դի սա նում է ը նդ
հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից, և նրա այլ գույ քը բա վա րար չէ պար տա տի րոջ հան
դեպ ունե ցած պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու հա մար: Այս պի սով, ը նդ հա նուր սե փա կա նու
թյու նում պար տա պա նի բաժ նի առանձնաց ման և դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա
հան ջի իրա վուն քը պատ կա նում է ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող 
պար տա պա նի պա հան ջա տի րո ջը: Հետևա բար շա հագրգիռ ան ձը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի հիմ քով դի մե լով դա տա րան, ի թիվս այլ հան գա մանքնե րի, 
նախևա ռաջ պետք է հիմ նա վո րի ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան հա մա պա տաս խան մաս նակ
ցի` իր նկատ մամբ չկա տար ված պար տա վո րու թյուն ներ ունե նա լու հան գա ման քը:

Վե րը շա րադրվա ծի հա մա տեքս տում անդրա դառ նա լով բո ղո քի հիմ քում բարձրաց ված 
հար ցադրմա նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ կա ռա վա րի չը սնանկ ճա նաչ ված պար
տա պա նի անու նից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
կար գով դա տա րան դի մե լու իրա վունք չու նի այն դեպ քում, երբ պա հան ջում է առանձնաց նել 
սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի` ը նդ հա նուր գույ քում ունե ցած բաժ նե մա սը և դրա վրա 
բռնա գան ձում տա րա ծել սնան կու թյան վա րույ թում գրանցված պար տա տի րոջ պա հան ջը 
բա վա րա րե լու հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը նախևա ռաջ պայ մա
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կա ռա վա րի չը հայց հա րու ցում է բա ցա ռա պես սնանկ 
ճա նաչ ված պար տա պա նի անու նից, որը տվյալ պա րա գա յում սնան կու թյան վա րույ թում 
գրանցված պա հան ջա տե րե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 200– րդ հոդ վա ծի իմաս տով ևս հան դի սա նում է պար տա պան, մինչ դեռ, ինչ պես 
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բխում է վե րը շա րադրված վեր լու ծու թյու նից, նման հայ ցա պա հան ջով դա տա րան կա րող է 
դի մել պար տա տերն ը նդ դեմ պար տա պա նի:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սնան կու թյան գոր ծով կա
ռա վա րի չը, իրա կա նաց նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով վե րա պահ ված լիա զո րու
թյուն նե րը, պար տա վոր է գրանցված պա հան ջա տե րե րի պա հանջնե րը բա վա րա րե լու հա
մար հա վա քագ րել և իրաց նել պար տա պա նին պատ կա նող ակ տիվ ներն ու գույ քը: Ը նդ հա
նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա պա նի մաս նակ ցու թյան պայ ման նե րում օգտվե լով 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վուն քից` սնան կու
թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը, ել նե լով նպա տա կա հար մա րու թյու նից, կա րող է ը նդ հա նուր սե
փա կա նու թյու նում պար տա պա նի բա ժինն օտա րել բնե ղե նով` առանց այդ բա ժինն 
առանձնաց նե լու կամ բա ժինն առանձնաց նե լուն միտ ված` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով 
սահ ման ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լուց հե տո, բայց բո լոր դեպ քե րում հան դես գա լով 
որ պես սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի ներ կա յա ցու ցիչ: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած 06.12.2013 թվա կա նի թիվ ԱՐԱԴ/0049/04/13 
վճռով Մնա ցա կան Նա խո յա նը ճա նաչ վել է սնանկ: ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի 17.12.2013 թվա կա նի թիվ ԱՐԱԴ/0049/04/13 որոշ ման հա մա
ձայն` Աշոտ Տեր– Վար դա նյա նը նշա նակ վել է Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ: ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի Աղձք հա մայն քի 0,0758   հա մա կե րե սով տնա մերձ 
հո ղա մասն ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նում է Լեյ լի Պետ
րո սյա նին, Մնա ցա կան, Թե րե զա և Մա րի Նա խո յան նե րին:

Մ նա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ Տեր– Վար դա նյա նը 
09.04.2014 թվա կա նին դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ, 200– րդ հոդ ված նե րը, պա հան ջել է առանձնաց նել Արա գա
ծոտ նի մար զի Աղձք գյու ղում գտնվող 0,0758   հա տնա մերձ հո ղա մա սի՝ Մնա ցա կան Նա խո
յա նի բաժ նե մա սը և դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծել: Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ Տեր– Վար դա նյա նը 19.09.2014 թվա կա նին Դա տա րան է 
ներ կա յաց րել « Հայ ցա դի մու մի պար զա բա նում», որով դար ձյալ վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան օրենսգրքի 197– րդ, 200– րդ հոդ ված նե րը՝ խնդ րել է սնան կու թյան վա րույ թում Մնա
ցա կան Նա խո յա նի պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար Արա գա ծոտ նի մար զի 
Աղձք գյու ղում գտնվող 0,0758   հա տնա մերձ հո ղա մա սի՝ Մնա ցա կան Նա խո յա նի բաժ նե մա
սի վրա բռնա գան ձում տա րա ծել 663.250 ՀՀ դրա մի չա փով, իսկ մնա ցած սե փա կա նա տե րե
րի կող մից պար տա պա նի բաժ նե մա սը գնե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում տա րած քը վա ճա ռել 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով՝ մնա ցած սե փա կա նա տե րե րին իրենց բաժ նե մա սե
րի ար ժե քը վե րա դարձնե լու պայ մա նով:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ « Կա ռա վա րի չը 
ներ կա յաց րել է պար տա պան Մնա ցա կան Նա խո յա նի բա ժինն առանձնաց նե լու և դրա վրա 
բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հանջ, որի իրա վուն քը տրված է միայն պա հան ջա տի րո ջը, 
սա կայն Կա ռա վա րի չը, ով հան դես է գա լիս «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով տրված 
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում, պա հան ջա տե րե րի անու նից հան դես գա լու լիա զո րու
թյուն չու նի: Այ սինքն` ներ կա յաց ված պա հան ջը ներ կա յաց րել է այն ան ձը, ով նման պա հան
ջի իրա վունք չու նի»:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի 03.04.2015 թվա կա նի վճի ռը և գոր ծը 
նոր քննու թյան ուղար կե լով, ան հիմն է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և 
գտել, որ «ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը, դի մե լով Դա տա րան, իրա կա նաց րել է 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն նե րը, մինչ դեռ Դա տա
րա նը, հիմք ըն դու նե լով միայն այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
200– րդ հոդ վածն ը նդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն առանձնաց նե լու պա հանջ ներ
կա յաց նե լու իրա վունք նա խա տե սել է պար տա տի րոջ հա մար, եզ րա կաց րել է, որ սնան կու
թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը նման իրա վունք չու ներ», և ար ձա նագ րել է, որ « Դա տա րա նը 
հաշ վի չի առել սնան կու թյան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րը և այն հան գա ման քը, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի նոր մե րը սնան կու թյան վա րույ թի նկատ մամբ կի րառ վում 
են այն քա նով, որ քա նով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ, որի 
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ար դյուն քում կա յաց րել է չհիմ նա վոր ված դա տա կան ակտ»: Նման պայ ման նե րում Վե
րաքննիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Դա տա րա նի կող մից, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան, չի կա տար վել գոր ծի լրիվ, բազ
մա կող մա նի և օբյեկ տիվ քննու թյուն: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
անդրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, գտնում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը նյու թա կան իրա վուն քի նոր մի 
սխալ մեկ նա բան ման ար դյուն քում ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ը նդ հա նուր գույ քից պար
տա պա նի բա ժինն առանձնաց նե լու և դրա վրա պար տա վո րու թյան չա փով բռնա գան ձում տա
րա ծե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու իրա վուն քը բա ցա ռա պես պատ կա նում է պար տա տի րո ջը: 
Հետևա բար սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը, հան դես գա լով սնանկ ճա նաչ ված ան ձի 
(պար տա պա նի) անու նից՝ «Ս նա կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով տրված լիա զո րու թյուն նե րի 
շրջա նակ նե րում, չի կա րող հայց ներ կա յաց նել դա տա րան` սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի` 
ը նդ հա նուր գույ քում ունե ցած բաժ նե մասն առանձնաց նե լու և դրա վրա սնան կու թյան վա րույ
թում գրանցված պա հանջնե րով բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հանջնե րի մա սին, որ պի սի 
իրա վա չափ եզ րա հանգման էլ սույն գոր ծով հան գել է Դա տա րա նը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ հոդ վա ծի 
ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի 10.09.2015 թվա կա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 240– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
6– րդ են թա կե տով սահ ման ված` առա ջին ատյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օրի նա
կան ուժ տա լու` Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը, հա մա ձայն որի` գործն ը ստ է ու թյան 
ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քով վճռա բեկ դա տա րա նը վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից դա տա կան ակ տը փո փոխ վե լու դեպ քե րում ամ բող ջու թյամբ 
կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նում է վե րաքննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը` օրի նա կան ուժ 
տա լով առա ջին ատյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցիայի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի 
տարր, հետևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա
վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից:

Տ վյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օրի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի «իա. 1» կե տի հա մա ձայն` դա
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են սնան կու թյան կա ռա վա րիչ նե
րը` «Ս նան կու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով սահ ման ված իրենց 
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում դա տա րան ներ ներ կա յաց վող հայ ցա դի մում նե րի, դի
մում նե րի, վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

Սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձինք վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս միա ժա մա նակ 
միջ նոր դել են հե տաձ գել պե տա կան տուր քի վճա րու մը, որը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա
ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 30.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ բա վա րար վել է:

Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը՝ բե կան ման և փո փոխ ման, ին չի ար դյուն քում 
Մնա ցա կան Նա խո յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աշոտ Տեր– Վար դա նյա նի հայ
ցը են թա կա է մերժման, որ պի սի պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա, հե
տաձգված պե տա կան տուր քի գու մա րը վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը պետք է կրի հայց վոր 
կող մը, միա ժա մա նակ, սա կայն, նկա տի ունե նա լով, որ հայ ցը հա րուց ված է սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի կող մից, որն էլ իր հեր թին « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
22– րդ հոդ վա ծի «իա. 1» կե տի հիմ քով ազատ ված է դա տա րան ներ ներ կա յաց վող հայ ցա դի
մում նե րի, դի մում նե րի, վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար վճար ման են թա կա պե
տա կան տուր քի վճա րու մից, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման պայ ման նե րում այդ 
հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 10.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ ՀՀ Արա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.04.2015 թվա կա նի վճռին:

2. 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 30.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
վճար ման հար ցը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի «իա. 1» կե տի 
հիմ քով հա մա րել լուծ ված:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան                Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/0936/02/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/0936/02/14 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Գ. Կա րա խա նյան
Դա տա վոր ներ՝    Ն. Տա վա րա ցյան 
    Ա. Պետ րո սյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Էմ մա Չթ չյա նի, Մար գա րի տա Մեհ րա բյա նի, 

Հայ րա պետ, Դիա նա, Նո րիկ Չի չյան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Աշոտ Աբ րա հա մյա նի վճռա բեկ 
բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 04.02.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ 
ը ստ հայ ցի « Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի րու թյան ը նդ դեմ Նո րիկ, Էմ մա Չթ չյան նե րի, 
Մար գա րի տա Մեհ րա բյա նի, Հայ րա պետ, Դիա նա և Նո րիկ Չի չյան նե րի` 147.566 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` « Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի րու թյու նը (այ սու հետ՝ Հա մա

տի րու թյուն) պա հան ջել է Նո րիկ, Էմ մա Չթ չյան նե րից, Մար գա րի տա Մեհ րա բյա նից, Հայ
րա պետ, Դիա նա և Նո րիկ Չի չյան նե րից բռնա գան ձել 147.566 ՀՀ դրամ: 

Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Զ. Նախշքա րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 24.10.2014 թվա
կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:  

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
04.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Էմ մա Չթ չյա նի, Մար գա րի տա Մեհ րա բյա նի, Հայ րա պետ, 
Դիա նա, Նո րիկ Չի չյան նե րի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Դա տա րա
նի 24.10.2014 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րեն բե կան վել է, և գոր ծի վա րույ թը՝ Նո րիկ Չթ չյա
նի մա սով, կարճ վել է. վճի ռը՝ մնա ցած մա սով, թողնվել օրի նա կան ուժի մեջ: 
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Էմ մա Չթ չյա նի, Մար գա րի տա Մեհ րա
բյանի, Հայ րա պետ, Դիա նա, Նո րիկ Չի չյան նե րի (այ սու հետ` Հա մա պա տաս խա նող ներ) ներ 
կա յա ցու ցի չը։ 

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հա մա տի րու թյու նը։ 

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, փաս տարկ նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա

նադ րու թյան 45– րդ հոդ վա ծը, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 60– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սը, 68– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սը, սխալ է մեկ նա բա նել « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի 
կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ և 4– րդ կե տե րը, չի կի րա ռել ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 345– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տը, որը պետք է կի րա ռեր: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր ծում 

առ կա ապա ցույց նե րը: Մաս նա վո րա պես` « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ բնակ չի վճար
ման պար տա վո րու թյունն առա ջա նում է Հա մա տի րու թյան կող մից հա մա պա տաս խան աշ
խա տանքնե րի կա տար ման փաս տով, իսկ բնակ չի ուժե րով և մի ջոց նե րով պար տա դիր նոր
մե րի պա հանջնե րի կա տար ման պա րա գա յում վեր ջի նիս կող մից Հա մա տի րու թյան հան դեպ 
վճա րում ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն չի առա ջաց նում: Հա մա տի րու թյու նը, չներ կա
յաց նե լով որևէ ապա ցույց` աշ խա տանքներն իր կող մից կա տար ված լի նե լու վե րա բե րյալ, և 
հիմն վե լով իր կող մից սահ ման ված վե րա ցա կան սա կագ նե րի վրա, հաշ վար կել է ան հիմն 
վճա րային պար տա վո րու թյուն ներ: 

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև այն հան գա ման քը, որ վճա
րային պար տա վո րու թյան հա մար չի կա րող հիմք հան դի սա նալ որևէ փաս տա թուղթ, որի 
վե րա բե րյալ բազ մաբ նա կա րան շեն քի բնա կիչ նե րը չեն իրա զեկ վել: 

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 26.05.2009 
թվա կա նի ՍԴՈ– 804 որո շու մը, մաս նա վո րա պես, նշված որոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն
քի 10– րդ հոդ վա ծի 4– րդ կե տի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցին, 
նշել է, որ պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի բնույ թով պայ մա նա վոր
ված` այդ վճար նե րի չա փը չի կա րող սահ ման վել վե րա ցա կա նո րեն. յու րա քան չյուր կոնկ րետ 
աշ խա տան քի հա մար կազմ վում և սե փա կա նա տե րե րի քննարկ մանն է ներ կա յաց վում նա խա
հա շիվ, նա խա հաշ վային գու մար ներն ը նդ գրկ վում են շեն քի տա րե կան բյու ջե ում: Սե փա կա
նա տե րերն են ը նտրում շեն քի կա ռա վար ման մար մի նը և որո շում այն մի ջո ցա ռում նե րի և աշ
խա տանքնե րի շրջա նա կը, որոնք են թա կա են պար տա դիր կա տար ման: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 04.02.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան: 

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը 
Օ րենսդի րը հստակ պար տա վո րու թյուն է սահ մա նել ըն դհա նուր բաժ նային սե փա կա

նու թյան յու րա քան չյուր սե փա կա նա տի րոջ հա մար գույ քի պահ պան ման և շա հա գործ ման 
հա մար վճա րում ներ կա տա րե լու: Այ սինքն` ան կախ կա տար ված կամ կա տար վե լիք աշ խա
տանքնե րի փաս տա կան հան գա մանքնե րից` պա տաս խա նող նե րի հա մար օրեն քի ուժով ծա
գել է պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճա րում ներ իրա կա նաց նե լու պար տա
վո րու թյու նը: Հա մա տի րու թյան կող մից ներ կա յաց ված պարտ քի վե րա բե րյալ գու մա րի չա փը 
վե րա ցա կան չէ, քա նի որ Հա մա տի րու թյունն իր ստեղծ ման օր վա նից իրա կա նաց րել է պար
տա դիր նոր մե րի պա հանջնե րի կա տար ման բո լոր աշ խա տանքնե րը, իսկ պա տաս խա նող նե
րը, ան հիմն կեր պով խու սա փե լով իրենց պար տա կա նու թյու նից, պա հան ջում են կա տար ված 
աշ խա տանքնե րի ապա ցույց ներ: 
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3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե

գիստ րի Արաբ կի րի տա րած քային ստո րա բա ժան ման պետ Ա. Հով հան նի սյա նի կող մից 
01.07.2004 թվա կա նին հաս տատ ված Հա մա տի րու թյան կա նո նադ րու թյան փո փո խու թյան 1.1 
կե տի հա մա ձայն՝ Հա մա տի րու թյու նը, ի թիվս այլ շեն քե րի, Երևա նի Գյուլ բեն կյան փո ղո ցի 
թիվ 22 շեն քի սե փա կա նա տե րե րի ան դա մու թյան վրա հիմ նադրված ու իր ան դամ նե րի գույ
քային փա յավ ճար նե րի միա վոր ման մի ջո ցով ստեղծ ված, շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե
տապնդող, իրա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ունե ցող ոչ առևտ րային կոո պե րա տիվ է: 
Նշված կա նո նադ րու թյան փո փո խու թյան 2.3 կե տի հա մա ձայն՝ Հա մա տի րու թյու նը բազ մաբ
նա կա րան շեն քի շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից լիա զոր ված է իրա կա նաց նել 
շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար ման հետևյալ պար տա դիր գոր ծա ռ
նու թյուն նե րը՝ ապա հո վել շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան պահ պան ման պար
տա դիր նոր մե րի կա տա րու մը, օրեն քով նա խա տես ված կար գով շի նու թյան սե փա կա նա տե րե
րին ներ կա յաց նել ամ սա կան, տա րե կան և այլ հաշ վետ վու թյուն ներ ու ծա նու ցում ներ, կազ մել 
և շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րի քննարկ մա նը ներ կա յաց նել պար տա դիր նոր մե րի կա տար
ման հա մար նա խա տես ված աշ խա տանքնե րի նա խա հա շիվ (1– ին հա տոր, գ.թ. 12– 14)։ 

2) 20.09.2004 թվա կա նին տրված թիվ 0129076 սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման 
վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Գյուլ բեն կյան փո ղո ցի 22– րդ շեն քի թիվ 31 բնա կա րա նի 
նկատ մամբ գրանցված է Նո րիկ Չթ չյա նի, Էմ մա Չթ չյա նի, Հայ րա պետ Չի չյա նի, Մար գա րի
տա Մեհ րա բյա նի, Դիա նա Չի չյա նի, Նո րիկ Չի չյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (1– ին 
հա տոր գ.թ. 8)։ 

3) Հա մա տի րու թյան կող մից կազմ ված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Երևա նի Գյուլ բեն կյան 
փո ղո ցի 22– րդ շեն քի թիվ 31 բնա կա րա նի սե փա կա նա տե րե րի պարտ քը Հա մա տի րու թյան 
նկատ մամբ 2003 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սից մինչև 2013 թվա կա նի նոյեմ բեր ամիսն ըն
կած ժա մա կա հատ վա ծի հա մար 01.12.2013 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է 147.566 ՀՀ դրամ, 
որը հաշ վարկ վել է նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման 
հա մար (կոշտ– կեն ցա ղային աղ բի տե ղա փոխ ման և բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր 
բաժ նային սե փա կա նու թյան գույ քի պահ պան ման հա մար) վճար ման են թա կա ամ սա կան 
հաշ վար կային գու մար նե րի հի ման վրա: Տե ղե կան քը ստո րագրված է Հա մա տի րու թյան թիվ 
3 մաս նա ճյու ղի տնօ րե նի և ավագ հաշ վա պա հի կող մից (1– ին հա տոր, գ.թ. 5)։  

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, 
որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` 
« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված պար տա դիր 
նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րի առա ջաց ման հիմ քե րի 
և դրանց կա տար ման առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար:

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ և 4– րդ կե տե րի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ 
դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր
վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա
դառ նալ հետևյալ հար ցադրմա նը. են թա կա՞ է արդյոք բա վա րար ման « Բազ մաբ նա կա րան 
շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով նա խա տես ված՝ 
պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի բռնա գանձման վե րա բե րյալ բազ
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մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի հայ ցա պա հանջն այն դեպ քում, երբ վեր ջի նիս 
կող մից չեն ներ կա յաց վել ինչ պես այդ վճար նե րի առա ջաց ման հիմ քե րի, այն պես էլ հա մա
պա տաս խան պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման վե րա բե րյալ բա վա րար ապա ցույց ներ:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն` յու րա քան չյուր ոք պար տա վոր է օրեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար
կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր այլ վճա րում ներ:

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա մա
ձայն` նույն օրեն քը կար գա վո րում է բազ մաբ նա կա րան  շեն քե րի ը նդ հա նուր բաժ նային սե
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի կա ռա վար ման հա րա բե րու թյուն նե րը և սահ մա նում 
է  բազ մաբ նա կա րան  շեն քի շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի ը նդ հա նուր բաժ նային սե
փա կա նու թյան կա ռա վար ման կար գը, կա ռա վար ման ձևե րը, շեն քի կա ռա վար ման մար մին
նե րի իրա վա սու թյուն նե րը, դրանց կազ մա վոր ման, գոր ծու նե ու թյան, գոր ծու նե ու թյան դա
դար ման կար գը, ինչ պես նաև դրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը պե տա կան և տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ:

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 
2– րդ կե տե րի հա մա ձայն` ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան սե փա կա նա տե րե րի 
պար տա կա նու թյու նը այդ սե փա կա նու թյունն օրեն քով և իրա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման
ված կար գով պահ պա նելն ու շա հա գոր ծելն է: Ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան յու
րա քան չյուր սե փա կա նա տեր պար տա վոր է իր բաժ նին հա մա չա փո րեն մաս նակ ցել պար
տա դիր նոր մե րի պա հանջնե րի կա տար մանն ուղղ ված ծախ սե րին, հար կե րին, տուր քե րին և 
մյուս վճար նե րին, ինչ պես նաև գույ քի պահ պան ման և շա հա գործ ման այլ ծախ սե րին: 

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝

1. Շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րը պար տա վոր են իրա կա նաց նել ը նդ հա նուր բաժ նային 
սե փա կա նու թյան պահ պան ման այն պա հանջնե րը և պար տա դիր մի ջո ցա ռում ներն ու աշ
խա տանքնե րը (այ սու հետ` պար տա դիր նոր մեր), որոնց չի րա կա նա ցու մը կա րող է ուղ ղա կի 
վտանգ ներ կա յաց նել ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյա նը, շի նու թյուն նե րի սե փա կա
նա տե րե րի կամ այլ մարդ կանց կյան քին, առող ջու թյա նը, ան ձանց գույ քին, շրջա կա մի ջա
վայ րին:

2. Պար տա դիր նոր մե րի մեջ նե րառ վում են հա կահր դե հային, սա նի տա րա կան, քա ղա
քա շի նա կան, կո մու նալ սպա սարկ ման, փոս տային բա ժա նոր դային պա հա րան նե րի սպա
սարկ ման և այլ մի ջո ցա ռում ներ:

Պար տա դիր նոր մե րը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:
3. Շի նու թյան բո լոր սե փա կա նա տե րե րը պար տա վոր են, շի նու թյան սե փա կա նա տե րե

րի ժո ղո վի կող մից նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով հաս տատ ված նոր մե րից ել նե լով, 
կա տա րել հա մա պա տաս խան վճա րում ներ կամ իրենց ուժե րով ու մի ջոց նե րով իրա կա նաց
նել պար տա դիր նոր մե րի պա հանջնե րը:

4. Նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված աշ խա տանքնե րի իրա կա նաց ման հա մար վճա րի 
չա փը շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ հա մար սահ ման վում է` ել նե լով շեն քի բաժ նային սե փա
կա նու թյան մեջ նրա բաժ նի չա փից:

Վ ճար ման են թա կա գու մա րի չա փի, ժամ կետ նե րի և կար գի մա սին շեն քի կա ռա վար
ման մար մի նը նա խօ րոք ծա նու ցում է շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րին` նույն օրեն քով սահ
ման ված կար գով...:

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 5– րդ կե
տի հա մա ձայն` շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից պար տա դիր նոր մե րի իրա կա
նաց ման հա մար նա խա տես ված վճար ման են թա կա գու մա րի վճա րու մը եր կու ան գամ ուշաց
նե լու դեպ քում շեն քի կա ռա վար ման մար մինն իրա վունք ունի դրա բռնա գանձման հա մար 
դի մե լու դա տա րան` մինչ այդ գրա վոր նա խազ գու շաց նե լով պար տա տի րո ջը, բա ցի այդ, շեն քի 
կա ռա վար ման մար մինն իրա վունք ունի պար տա դիր նոր մերն իրա կա նաց նե լու այլ մի ջոց նե
րից` չվճա րող նե րից պա հան ջե լով հա տու ցել դրա հետևան քով իրեն և շի նու թյան այլ սե փա
կա նա տե րե րին պատ ճառ ված վնաս նե րը:

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե
տի «ա» են թա կե տի հա մա ձայն` ընդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վա րու մը կա
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րող է իրա կա նաց վել շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րի կող մից ստեղծ ված իրա վա բա նա կան 
ան ձի հա մա տի րու թյան մի ջո ցով:

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տի հա մա ձայն` շի նու թյան սե փա կա նա տե րերն ը նդ հա նուր բաժ նային գույ քի պար տա դիր 
նոր մե րի մա սով կա ռա վար ման նպա տա կով կա րող են ստեղ ծել իրա վա բա նա կան ան ձ` հա
մա տի րու թյուն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝   հա մա տի րու թյան ստեղծ ման մա
սին որոշ ման մեջ պետք է ար տա ցոլ վեն պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման հա մար նա խա
տես ված աշ խա տանքնե րի ցան կը, ինչ պես նաև շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րի կող մից 
տրված այլ լիա զո րու թյուն ներ: 

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տի «ա», «դ», «ե» և «զ» են թա կե տե րի հա մա ձայն` շեն քի կա ռա վար ման մար մի նը պահ պա
նում է շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան պահ պան ման պար տա դիր նոր մե րի 
կա տա րու մը, նույն օրեն քով նա խա տես ված կար գով շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րին ներ
կա յաց նում է ամ սա կան, տա րե կան և այլ հաշ վետ վու թյուն ներ ու ծա նու ցում ներ, կազ մում և 
շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րի քննարկ մանն է ներ կա յաց նում պար տա դիր նոր մե րի կա
տար ման հա մար նա խա տես ված աշ խա տանքնե րի նա խա հա շիվ, իր կամ շի նու թյան սե փա
կա նա տե րե րի անու նից տրված լիա զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում և շեն քի ը նդ հա նուր 
բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար ման բյու ջե ի հոդ ված նե րով նա խա տես ված պայ ման
նե րով և չա փով կնքում է պայ մա նագ րեր:

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 24– րդ հոդ վա ծի 3– րդ 
պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ կա ռա վար չի կող մից յու րա քան չյուր ամս վա հա մար ոչ ուշ, քան 
հա ջորդ ամս վա 15– ը, պատ րաստ վում է հաշ վետ վու թյուն շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե
րի կող մից ան վա նա կան վճա րում նե րի, նա խա տես ված և իրա կա նաց ված աշ խա տանքնե րի 
ըն թաց քի վե րա բե րյալ և ծա նուց վում է բնա կիչ նե րին: Շի նու թյան սե փա կա նա տե րի պա հան
ջով նշված հաշ վետ վու թյու նը տրա մադրվում է նրան, որի դի մաց գանձվում են միայն հաշ
վետ վու թյան բազ մաց ման ծախ սե րը:

« Հա մա տի րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 14– րդ հոդ վա ծի 4– րդ կե տի «զ» են թա կե տի հա
մա ձայն՝ հա մա տի րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի իրա վա սու թյունն է հա մա տի րու թյան տա րե
կան հաշ վեկշ ռի հաս տա տու մը:

« Հա մա տի րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հա մա տի րու թյան 
տա րե կան հաշ վեկ շի ռը և բազ մաբ նա կա րան շեն քի տա րե կան բյու ջեն հաս տատ վում են 
ը նդ հա նուր ժո ղո վում մեկ տար վա հա մար` հուն վա րի 1– ից դեկ տեմ բե րի 31– ը, և կա րող են 
տար վա ըն թաց քում փոխ վել միայն ը նդ հա նուր ժո ղո վի որոշ մամբ: Բազ մաբ նա կա րան շեն
քի տա րե կան բյու ջեն կազ մե լիս և հաս տա տե լիս հաշ վի են առնվում շեն քի ը նդ հա նուր սե
փա կա նու թյան շա հա գործ ման, սպա սարկ ման, պահ պան ման և նո րոգ ման ան հրա ժեշ տու
թյու նը, ինչ պես նաև  հա մա տի րու թյան գոր ծու նե ու թյան ապա հով ման խնդիր նե րը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 26.05.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 804 որոշ մամբ 
գնա հա տե լով « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա
ծի 3– րդ կե տի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը, ար ձա նագ րել է, որ « պար տա դիր նորմ» հաս կա
ցու թյան իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայտ ված է « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա
ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տում, ը ստ որի՝ պար տա դիր նոր մե
րը սե փա կա նու թյան պահ պան ման այն պա հանջնե րը և պար տա դիր մի ջո ցա ռում ներն ու 
աշ խա տանքներն են, որոնց չի րա կա նա ցու մը կա րող է ուղ ղա կի վտանգ ներ կա յաց նել ը նդ
հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյա նը, շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կամ այլ մարդ
կանց կյան քին, առող ջու թյա նը, ան ձանց գույ քին, շրջա կա մի ջա վայ րին: Պար տա դիր նոր մե
րի մեջ, ը ստ նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի, նե րառ վում են հա կահր դե հային, սա նի տա րա կան, 
քա ղա քա շի նա կան, կո մու նալ սպա սարկ ման և այլ մի ջո ցա ռում ներ: Հա մա ձայն նույն կե տի` 
պար տա դիր նոր մե րը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 11– րդ հոդ վա ծը, որը սպա ռիչ կեր պով սահ մա նում է բազ մաբ նա կա
րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար ման բարձրա գույն մարմ նի, 
այն է՝ բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րի ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րը, ի թիվս 
այլ նի, ժո ղո վին լիա զո րում է ը նտրել բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման ձևը և կա ռա
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վար ման մար մի նը: Այս լիա զո րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ նույն օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծը 
սահ մա նում է, որ  պար տա դիր նոր մե րի պահ պան ման հար ցե րում ընդ հա նուր բաժ նային 
գույ քի կա ռա վար ման հա մար բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րը կա րող են 
ը նտրել շեն քի կա ռա վար ման մար մին, մաս նա վո րա պես՝ բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա
նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան կա ռա վա րու մը կա րող է իրա կա նաց վել շի նու թյան սե փա
կա նա տե րե րի կող մից ստեղծ ված իրա վա բա նա կան ան ձի՝ հա մա տի րու թյան մի ջո ցով (…), 
իսկ նույն օրեն քի 18– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տը նա խա տե սում է, որ հա մա տի րու թյան ստեղծ
ման մա սին ո րոշ ման մեջ պետք է ար տա ցոլ վի պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման հա
մար նա խա տես ված աշ խա տանքնե րի ցան կը:  

Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված որոշ ման՝ շեն քի սե փա կա նա
տե րե րը, կա ռա վար ման մար մին ձևա վո րե լիս դրա ձևա վոր ման հա մար հիմք հան դի սա ցող 
հա մա պա տաս խան փաս տաթղթում պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման հա մար նա խա տես
ված աշ խա տանքնե րի ցան կը նե րա ռե լով, այդ պի սով ը ստ է ու թյան հաս տա տում են տվյալ 
բազ մաբ նա կա րան  շեն քի հա մար ան հրա ժեշտ պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն 
ուղղ ված աշ խա տանքնե րի ցան կը: 

Ել նե լով « պար տա դիր նորմ» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նից և պար տա դիր վճար
նե րի գանձման նպա տա կաուղղ վա ծու թյու նից՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա
նագ րել է, որ այդ վճա րը բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու
թյան պահ պան ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րին և աշ խա տանքնե րին սե
փա կա նա տե րե րի հա մա չափ մաս նակ ցու թյան ձև է: Ը նդ որում, սե փա կա նա տերն ազատ է 
մաս նակ ցու թյան ձևե րի միջև ը նտրու թյուն կա տա րե լու հար ցում: Վճարն այն այ լընտրան
քային ձևն է, որը փո խա րի նում է ան հրա ժեշտ աշ խա տանքնե րը սե փա կան ծախ սե րով և 
մի ջոց նե րով կա տա րե լուն: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ պար տա դիր նոր մե
րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չա փը ձևա վոր վում է « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա
վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի «ե» են թա կե տի, « Հա մա տի րու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 14– րդ հոդ վա ծի 4– րդ կե տի «զ» են թա կե տի, նույն օրեն քի 27– րդ հոդ վա
ծի իրա վա նոր մե րի գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում: Ը ստ այդմ՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա
րա նը նշված նոր մե րի գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում ար ձա նագ րել է հետևյալ իրա վա կի րա ռա
կան պրակ տի կան. մինչ պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված աշ խա տանքներ կա
տա րե լը բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մար մի նը կազ մում է ըն թա ցիկ տա րում 
շեն քում կա տար վող աշ խա տանքնե րի վե րա բե րյալ ակտ, այ նու հետև՝ նա խա հա շիվ, և նա
խա հաշ վային գու մարն ը նդ գրկ վում է շեն քի տա րե կան բյու ջե ի մեջ: Այն քննարկ վում և հաս
տատ վում է ը նդ հա նուր ժո ղո վում: Բյու ջե ի հաս տա տու մից հե տո դրա ծախ սային մա սը բա
ժան վում է սե փա կա նա տե րե րի վրա` ը ստ ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան մեջ 
նրանց բաժ նե մա սի չա փի: Այս փաստն ար ձա նագրվում է հա մա տի րու թյան ը նդ հա նուր ժո
ղո վի կող մից ըն դուն ված որոշ մամբ, որում սահ ման վում է պար տա դիր նոր մե րի կա տար
մանն ուղղ ված վճար նե րի չա փը: 

Ամ փո փե լով՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ պար տա դիր նոր մե րի կա
տար մանն ուղղ ված վճար նե րի բնույ թով պայ մա նա վոր ված՝ այդ վճար նե րի չա փը չի կա րող 
սահ ման վել վե րա ցա կա նո րեն: Այդ չա փը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է որոշ վի 
կոնկ րետ բազ մաբ նա կա րան շեն քի հա մար կոնկ րետ աշ խա տանքնե րի նա խա հաշ վից ել նե
լով: Այս տրա մա բա նու թյու նից շե ղու մը կհա կա սի պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ
ված՝ սե փա կա նա տե րե րի կող մից վճար վող վճար նե րի՝ որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի տար րի բնույ թին և բո վան դա կու թյա նը: Սե փա կա նա տե րե րի կամ քը և 
հա մա ձայ նու թյու նը դրսևոր վում են պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման ապա հով ման ողջ 
գոր ծըն թա ցում: Սե փա կա նա տե րերն են ը նտրում շեն քի կա ռա վար ման մար մի նը, նրանք են 
որո շում այն մի ջո ցա ռում նե րի և աշ խա տանքնե րի շրջա նա կը, որոնք են թա կա են պար տա
դիր կա տար ման, սե փա կա նա տե րերն են որո շում վճար նե րի վճար ման կարգն ու ժամ կետ
նե րը, և վեր ջա պես, սե փա կա նա տե րերն ազատ են որո շե լու պար տա դիր նոր մե րի պահ
պան մանն իրենց մաս նակ ցու թյան ձևը՝ կա՛մ վճա րե լով հա մա պա տաս խան վճա րը, 
կա՛մ հա մա պա տաս խան աշ խա տանքներն ան ձամբ կա տա րե լով:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նշված որոշ ման լույ սի ներ
քո վեր լու ծե լով « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի, « Հա մա տի
րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րը, ար ձա նագ րում է, որ բազ մաբ նա
կա րան շեն քի շի նու թյան սե փա կա նա տերն օրեն քի ուժով պար տա վոր է իր սե փա կա նու թյան 
բաժ նին հա մա չա փո րեն մաս նակ ցե լ պար տա դիր նոր մե րի պա հանջնե րի կա տար մանն ուղղ
ված ծախ սե րին: Սե փա կա նա տի րոջ հա մար, սա կայն, վե րոգ րյալ պար տա կա նու թյու նը կա
րող է առա ջա նալ միայն օրենսդրու թյամբ ամ րագրված որո շա կի պար տա դիր պայ ման նե րի 
միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պայ ման նե րում: Մաս նա վո րա պես դրանք են վճա րային 
պար տա վո րու թյան առա ջաց ման որո շա կի օբյեկ տիվ հիմ քը և օրենսդրու թյան կող մից սահ
ման ված հա տուկ ըն թա ցա կար գի պահ պա նու մը: 

Այս պես, վճա րային պար տա վո րու թյան առա ջաց ման օբյեկ տիվ հիմ քը հան գում է 
հետևյա լին. « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 
3– րդ կե տով սահ ման ված վճա րը բազ մաբ նա կա րան շեն քի սե փա կա նա տե րե րից գանձման 
են թա կա այն գու մարն է, որն ան հրա ժեշտ է ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված բազ
մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան պահ պան ման պար տա դիր 
նոր մե րի շրջա նակ նե րում բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան 
գույ քի պահ պան մա նը ներ կա յաց վող պա հանջնե րը բա վա րա րե լու նպա տա կով շեն քի սե
փա կա նա տե րե րի կող մից որոշ ված կոնկ րետ աշ խա տանքնե րի իրա կա նաց ման հա մար: Այլ 
կերպ ասած` պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չափն առա ջա նում է ոչ 
թե վե րա ցա կա նո րեն, այլ որո շա կի օբյեկ տիվ նա խադ րյալ նե րից, մաս նա վո րա պես` ար դեն 
իսկ սե փա կա նա տե րե րի քննարկ մա նը և հաս տատ մա նը ներ կա յաց ված ու կան խո րոշ ված 
աշ խա տանքնե րի նա խա հաշ վից ել նե լով, որից հե տո միայն այդ աշ խա տանքնե րի ար ժե քը 
բաշխվում է սե փա կա նա տե րե րի միջև:

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա
նուր բաժ նային սե փա կա նա տե րե րի մոտ « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով սահ ման ված վճա րային պար տա կա նու թյու նը կա
րող է առա ջա նալ միայն պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված ան հրա ժեշտ աշ խա
տանքնե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու դեպ քում: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան
գու մը բխում է նույն օրեն քի 24– րդ հոդ վա ծի 3– րդ պար բե րու թյու նից, հա մա ձայն որի՝ կա ռա
վար չի կող մից յու րա քան չյուր ամս վա հա մար ոչ ուշ, քան հա ջորդ ամս վա 15– ը, պատ րաստ
վում է հաշ վետ վու թյուն շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից ան վա նա կան վճա րում
նե րի, նա խա տես ված և իրա կա նաց ված աշ խա տանքնե րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ և ծա նուց
վում է բնա կիչ նե րին: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր 
բաժ նային սե փա կա նու թյան գույ քի պահ պան մա նը ներ կա յաց վող պա հանջնե րը բա վա րա
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ գու մա րի վճար ման պար տա կա նու թյունն այդ շեն քի շի նու թյուն նե
րի սե փա կա նա տե րե րի մոտ կա րող է առա ջա նալ միայն հետևյալ իրա վա կան ըն թա ցա կար
գի սահ ման նե րում և դրա պահ պան ման ար դյուն քում. 

1. բազ մաբ նա կա րան  շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի կող մից կազմ վում է ըն թա ցիկ 
տա րում շեն քում կա տար վող աշ խա տանքնե րի վե րա բե րյալ ակտ, 

2. այդ ակ տի հի ման վրա բազ մաբ նա կա րան  շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի կող մից 
կազմ վում է ըն թա ցիկ տա րում շեն քում կա տար վող աշ խա տանքնե րի վե րա բե րյալ նա խա
հա շիվ, 

3. ըն թա ցիկ տա րում շեն քում կա տար վող աշ խա տանքնե րի վե րա բե րյալ նա խա հաշ
վային գու մարն ը նդ գրկ վում է տա րե կան բյու ջե ի մեջ,

4.  շեն քի տա րե կան բյու ջեն քննարկ վում և հաս տատ վում է ը նդ հա նուր ժո ղո վում,
5.  բյու ջե ի հաս տա տու մից հե տո դրա ծախ սային մա սը բա ժան վում է սե փա կա նա տե րե րի 

միջև` ը ստ ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան մեջ նրանց բաժ նե մա սի չա փի: Նշված 
փաստն ար ձա նագրվում է հա մա տի րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված որոշ մամբ, 
որում սահ ման վում է պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված վճար նե րի չա փը,
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6.  փաս տա ցի կա տար վում են նա խա տես ված աշ խա տանքնե րը, ինչն ար ձա նա
գրվում է բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մարմ նի կող մից կազմ ված հաշ վետ վու
թյուն նե րում, 

7. յու րա քան չյուր ամս վա հա մար ոչ ուշ, քան հա ջորդ ամս վա 15– ը, պատ րաստ վում է 
շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից ան վա նա կան վճա րում նե րի, նա խա տես ված և 
իրա կա նաց ված աշ խա տանքնե րի ըն թաց քի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն, որի մա սին ծա
նուց վում է բնա կիչ նե րին, 

8. շի նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րը նա խօ րոք ծա նուց վում են իրենց կող մից պար
տա դիր նոր մե րի իրա կա նաց ման հա մար նա խա տես ված վճա րային պար տա վո րու թյան չա
փի, ժամ կետ նե րի և կար գի մա սին, ը նդ որում, այդ գու մա րի վճա րու մը եր կու ան գամ ուշաց
նե լու դեպ քում շեն քի կա ռա վար ման մար մինն իրա վունք է ձեռք բե րում դրա բռնա գանձման 
հա մար դի մե լու դա տա րան` մինչ այդ գրա վոր նա խազ գու շաց նե լով պար տա տի րո ջը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծով ապա ցույց ներ են նույն օրենսգրքով և այլ օրենքնե րով նա խա տես ված կար գով 
ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, որոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ
ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե 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 իրե ղեն ապա ցույց նե րով, փոր
ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, վկա նե րի ցուց մունքնե րով, գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձանց ցուց մունքնե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ապա 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 է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող ապա ցուց ման են թա կա փաս տե րը որո շում է դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձանց պա հանջնե րի և առար կու թյուն նե րի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա
մոզ մամբ:

Վճռա 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 եզ րա կա ցու թյու նը պետք է լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված 
ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան 
հետևու 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 իրա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը: 

Ապա ցույ ցի գնա հա տումն ապա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան և իրա վա բա նա կան որա
կումն է՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա
րա րու թյան տե սան կյու նից: Ը նդ որում, ապա ցույց նե րի բա վա րա րու թյու նը գոր ծով ձեռք բեր
ված ապա ցույց նե րի այն պի սի հա մակ ցու թյունն է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վերջ նա
կան եզ րա հան գում կա տա րե լու որոն վող փաս տե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
վե րա բե րյալ: 

Ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից հե տապնդում է ապա
ցույց նե րի միջև հա կա սու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ այն պես, որ փա րատ վեն ստաց
ված ամ բողջ ապա ցու ցո ղա կան զանգվա ծից կա տար ված հետևու թյուն նե րի ճշմար տա ցի ու
թյան վե րա բե րյալ կաս կած նե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ապա ցույց նե րի ան բա վա րար լի նե լու 
դեպ քում գոր ծի հան գա մանքնե րի վե րա բե րյալ դա տա րա նը կա րող է կա տա րել ոչ թե որո շա
կի, այլ հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ, մինչ դեռ դա տա րա նի կող մից գործն ը ստ է ու թյան 
լու ծող դա տա կան ակ տը չի կա րող հիմն ված լի նել հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի և դա
տո ղու թյուն նե րի վրա: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Հա մա տի րու թյու նը Երևա նի Գյուլ բեն կյան 22– րդ շեն
քի կա ռա վար ման մար մինն է: ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան իրա վա բա նա կան 
ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի Արաբ կի րի տա րած քային ստո րա բա ժան ման պետ Ա. Հով
հան նի սյա նի կող մից 01.07.2004 թվա կա նին հաս տատ ված Հա մա տի րու թյան կա նո նադ րու
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թյան փո փո խու թյան 2.3 կե տի հա մա ձայն՝ Հա մա տի րու թյու նը բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի նու
թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից լիա զոր ված է իրա կա նաց նե լու շեն քի ը նդ հա նուր բաժ
նային սե փա կա նու թյան կա ռա վար ման հետևյալ պար տա դիր գործառնությու նե րը՝ ապա հո
վել շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան պահ պան ման պար տա դիր նոր մե րի կա
տա րու մը, օրեն քով նա խա տես ված կար գով շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րին ներ կա յաց նել 
ամ սա կան, տա րե կան և այլ հաշ վետ վու թյուն ներ ու ծա նու ցում ներ, կազ մել և շի նու թյան սե
փա կա նա տե րե րի քննարկ մա նը ներ կա յաց նել պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման հա մար նա
խա տես ված աշ խա տանքնե րի նա խա հա շիվ: 20.09.2004 թվա կա նին տրված թիվ 0129076 սե
փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Գյուլ բեն կյան փո ղո
ցի 22– րդ շեն քի թիվ 31 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանցված է Նո րիկ Չթ չյա նի, Էմ մա Չթ չյա նի, 
Հայ րա պետ Չի չյա նի, Մար գա րի տա Մեհ րա բյա նի, Դիա նա Չի չյա նի, Նո րիկ Չի չյա նի սե փա
կա նու թյան իրա վուն քը: Հա մա տի րու թյան կող մից կազմ ված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Երևա
նի Գյուլ բեն կյան փո ղո ցի 22– րդ շեն քի թիվ 31 բնա կա րա նի սե փա կա նա տե րե րի պարտ քը Հա
մա տի րու թյան նկատ մամբ 2003 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սից մինչև 2013 թվա կա նի նոյեմ բեր 
ամիսն ըն կած ժա մա կա հատ վա ծի հա մար 01.12.2013 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է 147.566 
ՀՀ դրամ, որը հաշ վարկ վել է նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար պար տա դիր նոր մե րի կա
տար ման հա մար վճար ման են թա կա ամ սա կան հաշ վար կային գու մար նե րի հի ման վրա:

Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ բազ մաբ նա կա րան շեն քի 
ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նա տե րե րը պար տա վոր են կա տա րել պար տա դիր նոր մե րի 
կա տար մանն ուղղ ված վճա րում ներ, և հիմք ըն դու նե լով Հա մա տի րու թյան կող մից կազմ ված 
վե րը նշված տե ղե կան քը՝ հան գել է այն հետևու թյան, որ պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն 
ուղղ ված ծախ սե րի չվճար ված պարտ քի գու մա րը են թա կա է բռնա գանձման Հա մա պա տաս
խա նող նե րից: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Հա մա պա տաս խա նող նե րի մա սով Դա տա րա նի վճի ռը թող
նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո
րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծով Հա մա տի րու թյու նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է պա տաս խա նող նե
րից բռնա գան ձել 147.566 ՀՀ դրամ՝ որ պես պար տա դիր նոր մե րի կա տար ման հա մար 
(կոշտ– կեն ցա ղային աղ բի տե ղա փոխ ման և բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային 
սե փա կա նու թյան գույ քի պահ պան ման հա մար) վճար ման են թա կա գու մար:

« Բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան պահ պան ման 
պար տա դիր նոր մե րը սահ մա նե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 04.10.2007 թվա կա նի թիվ 
1161– Ն որոշ մամբ հաս տատ ված « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա
կա նու թյան պահ պան ման պար տա դիր նոր մեր» վեր տա ռու թյամբ թիվ 1 հա վել վա ծի 2– րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ պար տա դիր իրա կա նաց ման են են թա կա հետևյալ մի ջո ցա ռում նե րը և աշ
խա տանքնե րը՝

1) սպառ ման թա փոն նե րի հե ռա ցում` առնվազն երեք օրը մեկ ան գամ, իսկ +5⁰ C և ավե
լի բարձր օդի ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում` ամեն օր.

2) ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք նե րի, աղ բա մու ղի ու աղ բա հա վաք խցե րի դե
զին սեկ ցիայի (պայ քար մի ջատ նե րի դեմ) և դե ռա տի զա ցիայի (պայ քար կրծող նե րի դեմ) 
իրա կա նա ցում` առնվազն երեք ամի սը մեկ ան գամ.

3) ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք նե րի սա նի տա րա կան մաք րում` առնվազն եր կու 
օրը մեկ ան գամ.

4) ծխաօ դա տար ուղի նե րի մաք րում– կար գա բե րում` առնվազն տա րե կան մեկ ան գամ.
4.1) նոր կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի փոս տային բա ժա նոր դային պա հա

րան նե րի սպա սար կում.
5) վե րա նո րոգ ման աշ խա տանքնե րի և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նա ցում 

ուղղ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
04– ի N 1161– Ն որոշ ման N 2 հա վել վա ծում նշված շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու
թյան գույ քի պահ պան մա նը ներ կա յաց վող պա հանջնե րի ապա հով մա նը.

6) …:
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Վ կա յա կոչ ված իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ աղ բա հա նու թյան վճա րը և բազ
մաբ նա կա րան շեն քի ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան գույ քի պահ պան ման վճա րը 
սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջում մատ նանշված ժա մա նա կա հատ վա ծի հա
մար (մինչև «Աղ բա հա նու թյան և սա նի տա րա կան մաքր ման մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժի մեջ 
մտ նե լը) « Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված 
պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն ուղղ ված աշ խա տանքնե րի իրա կա նաց ման հա մար ան
հրա ժեշտ վճար է, որ պի սի պա րա գա յում դրա վճար ման պար տա կա նու թյու նը բազ մաբ նա
կա րան շեն քի շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ վրա կա րող է դրվել սույն որոշ մամբ մատ
նանշված ըն թա ցա կար գի պահ պան ված լի նե լու պայ ման նե րում: Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վե րոն շյալ ըն թա ցա կար գի պահ պան ման և դրա ար դյուն քում 
առա ջա ցած վճա րային պար տա վո րու թյան ապա ցուց ման ար դյուն քում միայն Հա մա տի րու
թյու նը կա րող է Հա մա պա տաս խա նող նե րից պա հան ջել պար տա դիր նոր մե րի կա տար մանն 
ուղղ ված վճար նե րը, քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշվել է, այդ վճա րի չափն առա ջա նում է ոչ թե 
վե րա ցա կա նո րեն, այլ որո շա կի օբյեկ տիվ նա խադ րյալ նե րից, մաս նա վո րա պես` ար դեն իսկ 
սե փա կա նա տե րե րի քննարկ մա նը և հաս տատ մա նը ներ կա յաց ված ու կան խո րոշ ված աշ
խա տանքնե րի նա խա հաշ վից ել նե լով, որից հե տո միայն այդ կա տար վե լիք աշ խա տանքնե
րի ար ժե քը բաշխվում է սե փա կա նա տե րե րի միջև: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Հա մա տի րու թյան կող մից 
որ պես ապա ցույց ներ կա յաց ված տե ղե կան քը բա վա րար չէ Հա մա պա տաս խա նող նե րի վճա
րային պար տա կա նու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար, որ պի սի պայ ման նե րում այն 
չի կա րող հա մար վել սույն գոր ծի լուծ ման հա մար բա վա րար ապա ցույց: Հետևա բար բա վա
րա րե լով հայ ցը՝ Դա տա րա նը չի պահ պա նել ապա ցույց նե րը գոր ծի լուծ ման հա մար բա վա
րա րու թյան տե սան կյու նից գնա հա տե լու օրենսդրա կան պա հան ջը, ինչն ան տես վել է Վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

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

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված
նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը մաս նա կի ո րեն՝ Հա մա պա տաս խա նող նե րի 
մա սով հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով Դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու մա
սով բե կա նե լու և այդ մա սով գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար: Ը նդ որում, Վճռա
բեկ դա տա րա նը Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րա նա յում և բե կա նում է միայն այդ 
մա սով, քա նի որ Հա մա պա տաս խա նող նե րի կող մից Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը 
վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քարկ վել է միայն Դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ 
թող նե լու մա սով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա
վա րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու
լում, գտնում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում 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 10.06.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի հար ցը, են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու
թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա

րա նի 04.02.2015 թվա կա նի որոշ ման՝ Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան 
շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.10.2014 թվա կա նի վճի ռը՝ Էմ մա 
Չթ չյա նից, Մար գա րի տա Մեհ րա բյա նից, Հայ րա պետ, Դիա նա, Նո րիկ Չի չյան նե րից հօ
գուտ « Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի րու թյան 147.566 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու մա սով 
օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու մա սը, և գործն այդ մա սով ուղար կել Երևա նի Արաբ կիր և 
Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր 
քննու թյան։ 

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ 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 որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան    Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0169/02/15 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0169/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սմ բա տյան
Դա տա վոր ներ`    Ա. Հու նա նյան 
    Լ. Գրի գո րյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ.  ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Սեյվր» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ

կա յա ցու ցիչ Գուր գեն Թո րո սյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա
տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Նշան Ալեք
սա նյա նի` գույքն 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՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է իր գրա վա տա նը գրա վադրված 

«Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վրա 
դրված կա լան քը վե րաց նել և նշված գույ քը հա նել ար գե լան քից: 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ափի նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 05.06.2015 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
22.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
05.06.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 226– րդ հոդ վա

ծի 3– րդ կե տը, 233– րդ հոդ վա ծը, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
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ՀՀ օրեն քի 5– րդ, 43– րդ, 44– րդ և 45– րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ Նշան Ալեք սա նյա նի 

ունե ցած պար տա վո րու թյունն ապա հով ված է գրա վով, որի առար կան «Maserati Quattroporte 
4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան է: Նշան Ալեք սա նյա նը չի կա
տա րել Ըն կե րու թյան նկատ մամբ իր ստանձնած և գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյու
նը, իսկ նշված ավ տո մե քե նայի վրա դրված ար գե լան քի պատ ճա ռով Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես 
գրա վա ռու, զրկ վել է այդ գույ քի ար ժե քից բա վա րա րում ստա նա լու իր իրա վուն քից: Հետևա
բար տվյալ դեպ քում վե րը նշված գույ քը պետք է հան վի ար գե լան քից, ին չը գրավ դրված 
գույ քի ար ժե քից Նշան Ալեք սա նյա նի հան դեպ իր պա հան ջի բա վա րա րում ստա նա լու հնա
րա վո րու թյուն կտա Ըն կե րու թյա նը:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ «Maserati Quattroporte 4.2 V8» 
մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վրա դրված ար գե լան քը են թա կա է 
վե րաց ման` ան կախ թիվ ԱՎԴ2/0050/01/12 քրե ա կան գոր ծով 31.05.2013 թվա կա նին կա յաց
ված դա տավճռով բա վա րար ված քա ղա քա ցիա կան հայ ցի լրիվ կա տար ման և նույն դա
տավճռով առանց քննու թյան թողնված քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րով վե ճե րի վե րա բե րյալ 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րի կա յաց ման հան գա ման քից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 22.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն ուղար
կել նոր քննու թյան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. Ըն կե րու թյան (« Վար կա տու») և Նշան Ալեք սա նյա նի (« Վար կա ռու») միջև 18.06.2012 

թվա կա նին կնքված թիվ Պ– 916 վար կային պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը Նշան 
Ալեք սա նյա նին տրա մադ րել է սպա ռո ղա կան վարկ՝ 14.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով, որի մար
ման վերջ նա ժամ կե տը 18.07.2012 թվա կանն է, իսկ Վար կա ռուի նշված պար տա վո րու թյան 
կա տար ման ապա հով ման հա մար գրավ է դրվել թիվ Գ– 916 գրա վա տոմ սում նշված շար ժա
կան գույ քը: Նույն պայ մա նագ րի 5– րդ կե տի հա մա ձայն` Վար կա ռուի կող մից իր պար տա վո
րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում Վար կա տուն իրա վունք 
ունի առանց դա տա րան դի մե լու գրա վի առար կայի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու և 2 ամիս 
ան ց իրաց նե լու այն «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման
ված կար գով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 11):

2. 18.06.2012 թվա կա նին տրա մադրված թիվ Գ– 916 գրա վա տոմ սի հա մա ձայն` Նշան 
Ալեք սա նյա նի կող մից որ պես թիվ Պ– 916 վար կային պայ մա նագ րով ստանձնած պար տա վո
րու թյուն նե րի կա տար ման ապա հով ման մի ջոց գրա վադրվել է սե փա կա նու թյան իրա վուն
քով իրեն պատ կա նող «Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե քե նան, որը գնա հատ վել է 32.000.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 11):

3. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան Երևա նի 
հաշ վառ ման– քննա կան բաժ նի պե տի կող մից 18.02.2015 թվա կա նին տրված թիվ 17/31767 գրու
թյան հա մա ձայն` «Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո
մե քե նայի նկատ մամբ 25.06.2012 թվա կա նին գրանցվել է Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը, 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան ՔԳՎ ՀԿԳ քննու թյան վար չու թյան ավագ քննի չի 23.07.2012 թվա կա նի 
թիվ 7/1– 3885 գրու թյամբ 25.07.2012 թվա կա նին սահ ման վել է կա լանք, իսկ ՀՀ ոս տի կա նու
թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 30.07.2011 թվա կա նի թիվ 17/78094 
գրու թյամբ 31.07.2012 թվա կա նին կի րառ վել է ար գե լանք (հա տոր 1– ին, գ.թ. 64– 67): 

4. Թիվ ԱՎԴ2/0050/01/12 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 31.05.2013 թվա կա նի դա տավճռի հա մա ձայն` Նշան 
Ալեք սա նյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 178– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 
2– րդ կե տով և նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի 1– ին կե տով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե
րի կա տար ման մեջ և դա տա պարտ վել է ազա տազրկ ման 10 տա րի ժամ կե տով` առանց գույ
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քի բռնագ րավ ման: Դա տավճռով Նշան Ալեք սա նյա նի դեմ ներ կա յաց ված քա ղա քա ցիա կան 
հայ ցե րից մե կը բա վա րար վել է, իսկ մյուս եր կու սը թողնվել են առանց քննու թյան: Միև նույն 
ժա մա նակ դա տավճռով սահ ման վել է, որ Նշան Ալեք սա նյա նի ան վամբ գրանցված և իրե
ղեն ապա ցույց ճա նաչ ված գույ քի` «Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ
հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վրա դրված կա լան քը պետք է թող նել ան փո փոխ մինչև դա
տավճռով որոշ ված քա ղա քա ցիա կան հայ ցի լրիվ բռնա գան ձու մը կա տա րե լը և առանց 
քննու թյան թողնված հայ ցե րով քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով վե ճե րի վե րա
բե րյալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րի կա յա ցու մը: Նշված դա տավ ճի ռը 24.01.2014 թվա
կա նին մտել է օրի նա կան ուժի մեջ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 19– 56): 

5. Ըն կե րու թյան տնօ րե նի կող մից տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն` «Maserati 
Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան 14.01.2015 թվա
կա նի դրու թյամբ գտնվել է գրա վա տա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 13):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 
բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա
կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ գրա վի առար կա հան
դի սա ցող և ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցի հի
ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա
կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ
տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1) արդյո՞ք գրա վա ռուն իրա վունք ունի դի մե լու դա տա րան գրա վի առար կա հան դի սա
ցող և ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ պա հան ջով, 

2) ինչ պի սի՞ նյու թաի րա վա կան պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում է ար գե լան քի 
տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը են թա կա բա վա րար ման:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով 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 պաշտպան վում է սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը (...):

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն` յու րա քան չյուր ոք իրա վունք ունի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, 
տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը (...)։

Հա ման ման բո վան դա կու թյամբ իրա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա կա
նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով, 60– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սով:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հի մա նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ ունի իր գույ քից անար
գել օգտվե լու իրա վունք (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրե ա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 232– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ գույ քի վրա կա լանք 
դնե լը կի րառ վում է քա ղա քա ցիա կան հայ ցը, գույ քի հնա րա վոր բռնագ րա վու մը և դա տա
կան ծախ սերն ապա հո վե լու հա մար:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 232– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
գույ քի վրա կա լանք դնե լը կի րառ վում է քա ղա քա ցիա կան հայ ցը, գույ քի հնա րա վոր բռնագ
րա վու մը, բռնա գան ձու մը և դա տա կան ծախ սերն ապա հո վե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 226– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` գրա վի իրա
վուն քը (...) գրա վա տուի գույ քի նկատ մամբ գրա վա ռուի գույ քային իրա վունքն է, որը միա ժա
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մա նակ մի ջոց է գրա վա ռուի հան դեպ պար տա պա նի ունե ցած դրա մա կան կամ այլ պար տա
վո րու թյան կա տար ման ապա հով ման հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 242– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` գրավ դրված 
գույ քը հա տուց մամբ կամ ան հա տույց օտա րե լիս կամ հա մա պար փակ իրա վա հա ջոր դու
թյան կար գով այդ գույ քի նկատ մամբ գրա վա տուի սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի 
ան ցնե լիս գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը (...):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 170– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` սե փա կա նա
տե րեր չհա մար վող ան ձինք կա րող են ունե նալ հետևյալ գույ քային իրա վունքնե րը`(...) (4) 
գրա վի (...) իրա վունք:

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
ան ցումն այլ ան ձի հիմք չէ այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նա տեր չհա մար վող ան ձանց գույ
քային իրա վունքնե րի դա դար ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 45– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի հա մա ձայն՝ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ 
վեճ ծա գե լու դեպ քում շա հագրգիռ ան ձն իրա վունք ունի գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա
բե րյալ հայ ցով դի մել գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին ատյա նի դա տա րան։ Նույն հոդ վա ծի 
2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը կա րող է ներ կա յաց
նել ինչ պես այդ գույ քի սե փա կա նա տե րը, այն պես էլ դրա օրի նա կան տի րա պե տո ղը, իսկ 
նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը ներ
կա յաց վում է ը նդ դեմ պար տա պա նի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ (...)։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիայի վկա յա կոչ ված նոր մե րից հետևում է, որ սե փա
կա նու թյան իրա վուն քի պաշտպա նու թյունն իրա կա նաց վում է ինչ պես սահ մա նադ րաի րա
վա կան, այն պես էլ մի ջազ գային– ի րա վա կան նոր մե րի ուժով: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31– րդ հոդ վա
ծում և 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 60– րդ հոդ վա ծում գոր
ծած վող « սե փա կա նու թյուն» եզ րույ թը մեկ նա բա նե լիս պետք է ելա կետ ըն դու նել և հաշ վի 
առ նել սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտպա նու թյան ոլոր տում Մար դու իրա վունքնե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) իրա վա կի րառ պրակ տի կան: 

Այս առու մով Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում հի շա տա կել, որ ՄԻ ԵԴ– ի 
կող մից ձևա վոր ված նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն` Կոն վեն ցիայի 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 ունի ինքնա վար 
նշա նա կու թյուն, որը չի սահ մա նա փակ վում նյու թա կան իրե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով և կապ ված չէ ներ պե տա կան օրենսդրու թյան ձևա կան դա սա կարգման հետ: Ինչ
պես նյու թա կան իրե րը, գույ քային հան դի սա ցող որո շա կի այլ իրա վունքներն ու շա հե րը նույն
պես կա րող են հա մար վել « գույ քային իրա վունքներ» և հետևա բար նաև « գույք» նույն դրույ թի 
իմաս տով: Յու րա քան չյուր գոր ծով պար զա բան ման են թա կա հարցն այն է, թե արդյոք, գոր ծի 
բո լոր հան գա մանքնե րից ել նե լով, դի մու մա տուն ունե ցել է Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու
թյան 1– ին հոդ վա ծով պաշտպան վող նյու թա կան շահ (տե՛ս օրի նակ, Մի նա սյա նը և Սե մեր
ջյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴ 23.06.2009 թվա կա նի վճի ռը, 55– րդ կետ):

Միա ժա մա նակ ՄԻ ԵԴ– ը Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս
տով « սե փա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը բնո րո շել է ը նդ լայն ված կեր պով` օգ տա գոր ծե լով 
«օ րի նա կան սպա սե լիք» հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, ՄԻ ԵԴ– ը ար ձա նագ րել է, որ 
պա հան ջի իրա վունքը ստա նում է « սե փա կա նու թյուն» որա կումն այն պա հից, երբ ան ձն 
ունե նում է «օ րի նա կան սպա սե լիք» իր իրա վունքներն իրա կա նաց նե լու հա մար (տե՛ս Pressos 
Compania Naviera S.A. and others v. Belgium գոր ծով ՄԻ ԵԴ 20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը): Ը ստ 
ՄԻ ԵԴ– ի իրա վա կան դիր քո րոշ ման` պա հան ջի իրա վուն քը Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ
րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս տով կա րող է ըն կալ վել որ պես գույ քային իրա վունք, եթե բա
վա րար չա փով հիմ նա վոր ված է, որ այն կա րող է իրա վա բա նո րեն իրաց վել (տե՛ս Burdov v. 
Russia գոր ծով ՄԻ ԵԴ 07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 40– րդ կետ):

Մեկ այլ գոր ծի շրջա նակ նե րում ՄԻ ԵԴ– ն ար տա հայ տել է իրա վա կան դիր քո րո շում այն 
մա սին, որ Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծում կի րառ վող « գույք» եզ
րույ թը սահ մա նա փակ ված չէ միայն ֆի զի կա կան իրե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա
վուն քով. այն իր մեջ ը նդ գրկում է նաև ակ տիվ ներ հան դի սա ցող որոշ այլ իրա վունքներ ու 
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շա հեր, որոն ցից է, օրի նակ, պար տա վո րու թյան գույ քային ապա հով ման իրա վուն քը (տե՛ս 
Gasus Dosier –  Und Fördertechnik Gmbh v. The Netherlands գոր ծով ՄԻ ԵԴ 23.02.1995 թվա կա նի 
վճի ռը, 53– րդ կետ):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 170– րդ հոդ վա ծի և 226– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված 
իրա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ գրա վի իրա վուն քը կամ գրա վը պար
տա վո րու թյուն նե րի իրային– ի րա վա կան ապա հով ման մի ջոց է, որը գրա վա ռուին իրա
վունք է վե րա պա հում հիմ նա կան պար տա վո րու թյան չկա տար ման դեպ քում գրա վա տուի այլ 
պար տա տե րե րի հան դեպ նա խա պատ վու թյան իրա վուն քով բա վա րա րում ստա նա լու գրա
վի առար կայի ար ժե քից: Վե րոգ րյալ բնո րո շու մից բխում է, որ գրա վով ապա հով ված պար
տա վո րու թյան պար տա տե րը գրա վի առար կայի ար ժե քից իր պա հան ջի բա վա րար ման նա
խա պատ վու թյան իրա վունք ունի մյուս պար տա տե րե րի նկատ մամբ, այ սինքն՝ գրա վով 
ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա պա նի մյուս պար տա տե րե րի հա մե մա տու թյամբ 
գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տի րոջ պա հան ջը են թա կա է բա վա րար
ման նա խա պատ վու թյան իրա վուն քով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գրա վի իրա վունքն առանձնա հա տուկ 
տեղ է զբա ղեց նում իրային իրա վունքնե րի շար քում: Ի տար բե րու թյուն այլ իրային իրա
վունքնե րի` գրավն առա ջա նում և իրա վա կան արժևո րում է ստա նում այն քա նով, որ քա նով 
այն ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել հիմ նա կան պար տա վո րու թյան կա տա րումն ապա հո վե լու 
հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով գրա վը, որ պես այդ պի սին, ունի եր կա կի բնույթ. այն բնու
թագրվում է որ պես պար տա վո րաի րա վա կան բնույ թի իրային– ի րա վա կան ապա հով ման մի
ջոց: Գրա վի իրա վուն քին բնո րոշ են իրային իրա վունքնե րին ներ հա տուկ հետևյալ առանձնա
հատ կու թյուն նե րը.

–   « բա ցար ձակ իրա վուն քը». գրա վի իրա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է բո լո րի և 
յու րա քան չյու րի պար տա կա նու թյու նը՝ ձեռնպահ մնա լու այդ իրա վուն քի իրա կա նա
ցու մը խախ տող կամ խո չըն դո տող արարք նե րից (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
241– րդ հոդ ված),

–   « հետևե լու իրա վուն քը». գրա վի իրա վուն քի կրո ղը պահ պա նում է իր իրա վունքն 
ան գամ այն դեպ քում, երբ գրա վի առար կան ան ցնում է այլ ան ձի սե փա կա նու թյան 
ներ քո (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 242– րդ հոդ վա ծի 1– ին կետ): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գրա վի իրա վուն քը պետք է դի տար կել 
որ պես « գույք»՝ Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս տով, քա նի որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օրենսդրու թյան հա մա ձայն՝ (1) գրա վի 
իրա վուն քը հան դի սա նում է գրա վա ռուի սահ մա նա փակ իրային իրա վուն քը, (2) գրա վա ռուն 
ունի հիմ նա կան պար տա վո րու թյան չկա տար ման դեպ քում նա խա պատ վու թյան իրա վուն
քով գրա վադրված գույ քի ար ժե քից իր պա հանջնե րի բա վա րա րում ստա նա լու «օ րի նա կան 
սպա սե լիք»: Հետևա բար սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտպա նու թյան թե՛ սահ մա նադ
րաի րա վա կան, թե՛ կոն վեն ցի ոն ըն թա ցա կար գե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև գրա
վի իրա վուն քի պաշտպա նու թյան նկատ մամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով քրե ա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում քա ղա
քա ցիա կան հայ ցի ապահ ովման նպա տա կով գույ քի վրա կա լանք դնե լու՝ որ պես կան խար
գե լիչ բնույթ կրող քրե ա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջո ցի կի րառ ման առանձնա
հատ կու թյուն նե րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ քա ղա քա ցիա կան 
հայցն առանց քննու թյան թող նե լու դեպ քում, որ պես կա նոն, դա տա րա նը պետք է վե րաց նի 
գույ քի վրա դրված կա լան քը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ը նդ գծել, որ քա ղա
քա ցիա կան հայ ցը դա տա րա նի կող մից առանց քննու թյան թողնվե լու դեպ քում գույ քի վրա 
դրված կա լան քը կա րող է պահ պան վել քրե ա կան գոր ծով վա րույ թի ավար տից հե տո՝ մեկ 
ամս վա ըն թաց քում, միայն այն դեպ քում, երբ դրա վե րա բե րյալ առ կա է քա ղա քա ցիա կան 
հայց վո րի կամ այլ շա հագրգիռ ան ձանց կող մից դա տա րան ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյուն: 
Այլ կերպ՝ այդ պի սի միջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում դա տա րանն իրա վունք չու նի 
սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ պահ պա նե լու գույ քի վրա դրված կա լան քը (տե՛ս Ար թուր Վա
սի լի Անդ րե ա սյա նի վե րա բե րյալ թիվ ԵԿԴ/0200/01/13 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 24.06.2016 թվա կա նի որո շու մը, 20.2– րդ կետ): 
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Անդ րա դառ նա լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
45– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա
նը նախ կին որո շում նե րից մե կում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ նշված 
իրա վա կան նոր մով օրենսդիրն ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի պատ կա նե լի ու թյան վե րա
բե րյալ վեճ ծա գե լու դեպ քում շա հագրգիռ ան ձանց հա մար սահ մա նել է իրա վունք` գույքն 
ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցով դի մել գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին ատյա նի 
դա տա րան։ Ը նդ որում, նշված հոդ վա ծով ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե րը նպա տա
կաուղղ ված են երաշ խա վո րե լու թե՛ քա ղա քա ցիա կան, թե՛ քրե ա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե
րում ար գե լադրված գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օրի նա կան տի րա պե տո ղի իրա
վունքնե րի պաշտպա նու թյու նը տվյալ գոր ծով վա րույ թի ավար տից հե տո: Բա ցի այդ, « Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 45– րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու
թյու նից հետևում է, որ շա հագրգիռ ան ձը պետք է ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե
լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցով դի մի գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին ատյա նի դա տա
րան, և նշված հայ ցա պա հան ջը պետք է քննվի քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
(տե՛ս Տիգ րան Ենո քյանն ը նդ դեմ պար տա պան Սամ վել Ստե փա նյա նի և պա հան ջա տեր Լի
լիա Ստե փա նյա նի թիվ ԿԴ1/0289/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
01.07.2011 թվա կա նի որո շու մը): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 45– րդ հոդ վա ծով օրենսդի րը սահ մա նել է ար գե լան քի 
տակ գտնվող գույ քը դա տա կան կար գով ար գե լան քից հա նե լու իրա վա կան կա ռու ցա կար գը, 
որը հան գում է հետևյա լին.

1) ան ձը կա րող է ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ 
հայ ցով դի մել դա տա րան, 

2) ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայց կա րող է 
ներ կա յաց նել ինչ պես այդ գույ քի սե փա կա նա տե րը կամ դրա օրի նա կան տի րա պե տո ղը, 
այն պես էլ ար գե լան քի տակ գտնվող գույքն ար գե լան քից հա նե լու կա պակ ցու թյամբ Կոն
վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս տով իրա վա կան շա հագրգռ վա ծու
թյուն ունե ցող ցան կա ցած ան ձ,

3)  գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել ը նդ դեմ 
պար տա պա նի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ և ը նդ դա տյա է գույ քի գտնվե լու վայ րի ը նդ հա նուր 
իրա վա սու թյան առա ջին ատյա նի դա տա րա նին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը դա տա կան 
կար գով ար գե լան քից հա նե լու վե րոգ րյալ կա ռու ցա կար գը նպա տա կաուղղ ված է ան ձի գույ
քային իրա վունքնե րի և, հատ կա պես, սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտպա նու թյան 
ապա հով մա նը: Թեև գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցը բա վա րա րե լու իրա
վա կան հիմ քերն օրենսդրո րեն սահ ման ված չեն, սա կայն Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ
մամբ այդ հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման այն դեպ քե րում, երբ այս կամ այն գույքն ար գե
լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քննու թյամբ հիմ նա վոր
վում է, որ գույքն ար գե լան քի վերց նե լը խախ տում է այդ գույ քից անար գել օգտվե լու՝ կոն վեն
ցի ոն իմաս տով սե փա կա նա տի րոջ իրա վուն քը: 

Այս առու մով Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում մեջ բե րել Կոն վեն ցիայի 
թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ գույ քից անար գել օգտվե լու իրա
վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյան թույ լատ րե լի սահ ման նե րի վե րա բե րյալ ՄԻ ԵԴ– ի կող
մից ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պային իրա վուն քը, որի հա մա ձայն՝ գույ քից անար գել 
օգտվե լու մի ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա
մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1)  մի ջամ տու թյու նը նա խա տես ված է օրեն քով,
2)  մի ջամ տու թյու նը բխում է հան րային շա հից,
3)  մի ջամ տու թյու նը բա վա րա րում է հա մա չա փու թյան պա հանջնե րը: 
Այս պես, ը ստ ՄԻ ԵԴ– ի` Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի առա ջին 

և կարևո րա գույն պա հանջն այն է, որ գույ քից անար գել օգտվե լու իրա վուն քի նկատ մամբ 
հան րային իշ խա նու թյան մի ջամ տու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի օրեն քի վրա. այս պա հան
ջը բխում է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան հիմ նա րար սկզբունքնե րից մե կի՝ իրա
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վուն քի գե րա կա յու թյան է ու թյու նից (տե՛ս The Former King of Greece and others v. Greece գոր ծով 
ՄԻ ԵԴ 23.11.2000 թվա կա նի վճի ռը, 79– րդ կետ): Հետևա բար առա ջին պայ մա նը են թադ
րում է ոչ միայն ներ պե տա կան օրենսդրու թյան շրջա նակ նե րում սե փա կա նու թյան իրա վուն
քի տվյալ սահ մա նա փա կու մը նա խա տե սող օրեն քի առ կա յու թյու նը, այլ նաև այդ օրեն քի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քից բխող որո շա կի որա
կա կան հատ կա նիշ նե րի (տե՛ս James and Others v. The United Kingdom  գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 
21.02.1986 թվա կա նի վճի ռը, 67– րդ կետ):

Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման մի ջամ տու թյան իրա վա չա փու թյան երկ
րորդ պայ մա նի հա մա ձայն՝ այդ մի ջամ տու թյու նը պետք է հե տապնդի իրա վա չափ նպա
տակ` ել նե լով ը նդ հա նուր, հան րային շա հից, որի գնա հատ ման հար ցում հան րային իշ խա
նու թյան մար մին ներն օժտված են որո շա կի հայե ցո ղու թյամբ (տե՛ս James and Others v. The 
United Kingdom գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 21.02.1986 թվա կա նի վճի ռը, 46– րդ կետ):

Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյան իրա վա չա փու թյան եր րորդ 
պայ մա նը նա խա տե սում է, որ մի ջամ տու թյու նը պետք է ապա հո վի ար դա րա ցի հա վա սա
րակշ ռու թյուն հան րու թյան ը նդ հա նուր շա հի և մար դու հիմ նա րար իրա վունքնե րի պաշտպա
նու թյան պա հանջնե րի միջև (տե՛ս Sporrong and Lönnroth v. Sweden գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 23.09.1982 
թվա կա նի վճի ռը, 69– րդ կետ): Մաս նա վո րա պես, գույ քից անար գել օգտվե լու իրա վուն քի 
ցան կա ցած մի ջամ տու թյան դեպ քում կի րառ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի 
միջև պետք է գո յու թյուն ունե նա հա մա չա փու թյան որո շա կի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն 
(տե՛ս Scollo v. Italy գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 28.09.1995 թվա կա նի վճի ռը, 32– րդ կետ): ՄԻ ԵԴ– ի գնա
հատ մամբ նման բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռու թյան հնա րա վոր չէ հաս նել այն դեպ քե րում, 
երբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի մի ջամ տու թյան պատ ճա ռով սե փա կա նա տերը ստիպ
ված է կրել ան հա մա չափ, ավե լորդ և չա փա զանց մեծ ծան րու թյուն (տե՛ս The Former King of 
Greece and others v. Greece գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 23.11.2000 թվա կա նի վճի ռը, 89– րդ կետ): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գրա վի իրա վուն
քից՝ որ պես Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս տով ան ձի՝ իր « գույ
քից» անար գել օգտվե լու իրա վուն քի իրա կա նաց ման նկատ մամբ հան րային իշ խա նու թյան 
մի ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել վե րոգ րյալ պայ ման նե րի միա ժա մանակյա 
առ կա յու թյան դեպ քում: Ը ստ այդմ, ար գե լան քի տակ գտնվող և գրա վի առար կա հան դի սա
ցող գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ գրա վա ռուի հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման, 
եթե այդ գույքն ար գե լան քի վերց նե լը կամ ար գե լան քի տակ պա հե լը չի հա մա պա տաս խա
նում սե փա կա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման նկատ մամբ մի ջամ տու թյան թույ լատ րե լի 
սահ ման նե րին և չա փա նիշ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Նշան Ալեք սա նյա նի կող մից Ըն կե րու թյան մոտ 
գրա վադրվել է սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող` «Maserati Quattroporte 4.2 
V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան՝ որ պես Ըն կե րու թյան հետ 
18.06.2012 թվա կա նին կնքված վար կային պայ մա նագ րով ստանձնած պար տա վո րու թյուն նե
րի կա տար ման ապա հով ման մի ջոց, և այդ ավ տո մե քե նայի նկատ մամբ 25.06.2012 թվա կա
նին գրանցվել է Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը: Նշված տրանսպոր տային մի ջո ցի նկատ
մամբ քրե ա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում 25.07.2012 թվա կա նին սահ ման վել է կա լանք քննի չի 
հա մա պա տաս խան որոշ ման հի ման վրա, և 31.07.2012 թվա կա նին կի րառ վել է ար գե լանք:

Թիվ ԱՎԴ2/0050/01/12 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 31.05.2013 թվա կա նին կա յաց ված և 24.01.2014 
թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճռով Նշան Ալեք սա նյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ
վել ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 178– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 2– րդ կե տով և նույն հոդ վա ծի 
3– րդ մա սի 1– ին կե տով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման մեջ և դա տա
պարտ վել է ազա տազրկ ման 10 տա րի ժամ կե տով` առանց գույ քի բռնագ րավ ման: Դա
տավճռով Նշան Ալեք սա նյա նի դեմ ներ կա յաց ված քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րից մե կը բա վա
րար վել է, իսկ մյուս եր կու սը թողնվել են առանց քննու թյան: Միև նույն ժա մա նակ դա
տավճռով սահ ման վել է, որ Նշան Ալեք սա նյա նի ան վամբ գրանցված և իրե ղեն ապա ցույց 
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ճա նաչ ված գույ քի` «Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի 
ավ տո մե քե նայի վրա դրված կա լան քը պետք է թող նել ան փո փոխ` մինչև դա տավճռով բա
վա րար ված քա ղա քա ցիա կան հայ ցի լրիվ բռնա գան ձու մը կա տա րե լը և առանց քննու թյան 
թողնված հայ ցե րով քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով վե ճե րի վե րա բե րյալ 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րի կա յա ցու մը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը մեր ժել է «Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» 
պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան ար գե լան քից հա նե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան հայ ցը: 
Դա տա րանն իր վճռի հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ սույն գոր ծով չի ապա
ցուց վել, որ թիվ ԱՎԴ2/0050/01/12 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 31.05.2013 թվա կա նի դա տավճռով բա վա րար ված 
քա ղա քա ցիա կան հայ ցով պա հան ջը կա տար վել է, կամ առանց քննու թյան թողնված քա ղա
քա ցիա կան հայ ցե րով վե ճե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել են վերջ նա կան դա տա կան ակ տեր:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 
վճի ռը թո ղել է օրի նա կան ուժի մեջ՝ ը ստ է ու թյան հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե
րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյու նը:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րից, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի ուսում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 
Նշան Ալեք սա նյա նի ստանձնած վար կային պար տա վո րու թյունն ապա հով ված է գրա վով, 
որի առար կան «Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո
մե քե նան է: Նշված գույ քի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը պետք է դի տար կել 
որ պես « գույք»՝ Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս տով, և այդ գույ
քից անար գել օգտվե լու Ըն կե րու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման նկատ մամբ հան րային իշ
խա նու թյան մի ջամ տու թյու նը կա րող է իրա վա չափ հա մար վել միայն սույն որոշ մամբ նկա
րագրված պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ըն կե րու թյան մոտ գրա վադրված «Maserati 
Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի նկատ մամբ 
Նշան Ալեք սա նյա նի վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում քննի չի կող մից սահ ման
վել է կա լանք՝ որ պես կան խար գե լիչ բնույթ կրող քրե ա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի
ջոց, և դրա հի ման վրա այդ գույ քի նկատ մամբ կի րառ վել է ար գե լանք: Նշված քրե ա կան 
գոր ծի շրջա նակ նե րում կա յաց ված դա տավճռով ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նը պահ պա նել է «Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի 
«51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի նկատ մամբ ար գե լան քը՝ դրա վե րա ցու մը կա
պե լով այդ դա տավճռով բա վա րար ված քա ղա քա ցիա կան հայ ցի կա տար ման, ինչ պես նաև 
առանց քննու թյան թողնված քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի 
կա յաց ման հետ: 

Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում Ըն կե րու թյու նը պա հան ջում է վե րաց նել 
նշված ավ տո մե քե նայի նկատ մամբ կի րառ ված ար գե լան քը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա 
Ըն կե րու թյանն իրաց նե լու Նշան Ալեք սա նյա նի նկատ մամբ ունե ցած պա հան ջի՝ գրա վի 
առար կայի ար ժե քից բա վա րա րում ստա նա լու գրա վա ռուի իր իրա վուն քը: Մինչ դեռ ստո րա
դաս դա տա րան նե րը մեր ժել են Ըն կե րու թյան հայ ցը՝ հաշ վի առ նե լով ՀՀ Արա րա տի և 
Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 31.05.2013 թվա կա նի դա
տավճռի՝ որ պես օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի պար տա դի րու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մից իր 
« գույ քից» («Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե
քե նայի գրա վի իրա վունք) անար գել օգտվե լու իրա վուն քի նկատ մամբ հան րային իշ խա նու
թյան մի ջամ տու թյու նը դրսևոր վել է քրե ա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում այդ ավ տո մե քե
նայի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու և քրե ա կան վա րույ թը եզ րա փա կող վերջ նա կան դա
տա կան ակ տով այն անո րոշ ժամ կե տով պահ պա նե լու եղա նա կով: Հետևա բար Վճռա բեկ 
դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում քննար կել Ըն կե րու թյան՝ իր « գույ քից» անար գել 
օգտվե լու իրա վուն քի նկատ մամբ վե րոգ րյալ մի ջամ տու թյան իրա վա չա փու թյան հար ցը՝ 
հիմք ըն դու նե լով այս խնդ րի շուրջ ՄԻ ԵԴ– ի նա խա դե պային իրա վուն քում ձևա վոր ված 
սկզբուն քային դրույթ նե րը: 
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Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան մոտ գրա վադրված 
գույ քի նկատ մամբ քրե ա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում կա լանք կի րա ռե լը և դրա հետևան
քով այդ գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը նա խա տես ված է օրեն քով (ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 232– 238– րդ հոդ ված ներ): Բա ցի այդ, « գույ քից» անար գել օգտվե լու իրա
վուն քի նկատ մամբ կի րառ վող նման մի ջամ տու թյու նը բխում է հան րային շա հից և հե
տապնդում է իրա վա չափ նպա տակ, քա նի որ քրե ա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի այս 
մի ջո ցը կոչ ված է սե փա կա նու թյան կամ այլ գույ քային իրա վունքնե րի սահ մա նա փակ ման 
մի ջո ցով ապա հո վե լու քա ղա քա ցիա կան հայ ցը, գույ քի հնա րա վոր բռնագ րա վու մը, բռնա
գան ձու մը և դա տա կան ծախ սե րը: Այ սինքն՝ Ըն կե րու թյան կող մից իր « գույ քից» («Maserati 
Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի գրա վի իրա
վունք) անար գել օգտվե լու իրա վուն քի նկատ մամբ քննարկ վող մի ջամ տու թյու նը բա վա րա
րում է սե փա կա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման նկատ մամբ մի ջամ տու թյան թույ լատ րե
լի ու թյան առա ջին եր կու պայ ման նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, սա կայն, գտնում է, որ Ըն կե րու թյան մոտ գրա վադրված գույ քի 
նկատ մամբ քրե ա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում կի րառ ված կա լան քի հետևան քով այդ 
գույ քի վրա դրված ար գե լան քը պահ պա նե լը չի ապա հո վում ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու
թյուն հան րու թյան ը նդ հա նուր շա հի և հիմ նա րար իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան պա
հանջնե րի միջև, քա նի որ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի նման մի ջամ տու թյան պատ ճա ռով 
Ըն կե րու թյու նը կրում է ան հա մա չափ, ավե լորդ և չա փա զանց մեծ ծան րու թյուն: Այս պես, 
«Maserati Quattroporte 4.2 V8» մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վրա 
դրված ար գե լան քի պատ ճա ռով Ըն կե րու թյու նը զրկ ված է այդ գույ քի ար ժե քից Նշան Ալեք
սա նյա նի նկատ մամբ ունե ցած պա հան ջի բա վա րա րում ստա նա լու գրա վա ռուի իր իրա
վունքն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մինչ դեռ գրա վի իրա վուն քի առանձնա հատ կու
թյունն այն է, որ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տե րը գրա վի առար կայի 
ար ժե քից իր պա հան ջի բա վա րար ման նա խա պատ վու թյան իրա վունք ունի մյուս պար տա
տե րե րի հան դեպ, այ սինքն՝ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա պա նի մյուս 
պար տա տե րե րի հա մե մա տու թյամբ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տի
րոջ պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման նա խա պատ վու թյան իրա վուն քով: Հետևա բար ան
կախ թիվ ԱՎԴ2/0050/01/12 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 31.05.2013 թվա կա նի դա տավճռով բա վա րար ված քա
ղա քա ցիա կան հայ ցի կա տար ման, ինչ պես նաև առանց քննու թյան թողնված քա ղա քա ցիա
կան հայ ցե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի կա յաց ման հան գա ման քից` 18.06.2012 թվա
կա նի թիվ Պ– 916 վար կային պայ մա նագ րից բխող Ըն կե րու թյան պա հան ջի իրա վուն քը բո լոր 
դեպ քե րում են թա կա է բա վա րար ման գրա վադրված գույ քի ար ժե քից՝ Նշան Ալեք սա նյա նի 
մյուս պար տա տե րե րի հան դեպ նա խա պատ վու թյան իրա վուն քով: Այ սինքն՝ թիվ 
ԱՎԴ2/0050/01/12 քրե ա կան գոր ծով ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր իրա
վա սու թյան դա տա րա նի 31.05.2013 թվա կա նի դա տավճռով բա վա րար ված քա ղա քա ցիա կան 
հայ ցի կա տար ման, ինչ պես նաև առանց քննու թյան թողնված քա ղա քա ցիա կան հայ ցե րի 
վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տե րի կա յաց ման փաս տա կան հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ սույն գոր ծի քննու թյան և 
լուծ ման հա մար, և այդ փաս տե րի ապա ցուց ված լի նե լը կամ չլի նե լը որևէ կերպ չի կա րող 
ազ դել սույն գոր ծի ել քի վրա: Այլ կերպ ասած` Դա տա րա նը չէր կա րող մեր ժել Ըն կե րու թյան 
հայ ցը վե րոգ րյալ հան գա մանքնե րի ապա ցուց ված չլի նե լու հիմ քով, քա նի որ Նշան Ալեք սա
նյա նի մյուս պար տա տե րե րի՝ թիվ ԱՎԴ2/0050/01/12 քրե ա կան գոր ծով քա ղա քա ցիա կան 
հայց վոր նե րի հա մե մա տու թյամբ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տի րոջ՝ 
Ըն կե րու թյան պա հան ջը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բա վա րար ման նա խա պատ վու թյան 
իրա վուն քով՝ գրա վի առար կայի ար ժե քի հաշ վին:

Վե րոգ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ տվյալ դեպ քում «Maserati Quattroporte 4.2 V8» 
մակ նի շի «51RM111» պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վրա դրված ար գե լան քը պահ պա նե
լը հան դի սա նում է ոչ իրա վա չափ մի ջամ տու թյուն Ըն կե րու թյան՝ որ պես գրա վա ռուի, իր գույ
քից անար գել օգտվե լու իրա վուն քի իրա կա նաց ման նկատ մամբ: 
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ հոդ վա ծի 
ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու հա
մար` սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գոր ծի 
փաս տե րը գնա հա տե լու հա մար:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են բա վա րար ված հայ ցա
պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման 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 րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան 
ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա
մա պա տաս խան:

Ն կա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ գործն ուղարկ
վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա
րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ այդ հար ցը, այդ թվում նաև` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 
պա լա տի 02.05.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի հար ցը են թա կա է 
լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 22.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար
չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում 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 02.05.2016 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր 
քննու թյան ըն թաց քում: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
ենթա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան       Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ1/0935/02/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ1/0935/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Բար սե ղյան 
Դա տա վոր ներ`    Ս. Մի քայե լյան 
    Հ. Ենո քյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22 – ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Նո րո վի» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու

թյամբ ըն կե րու թյան (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Մար գա րի տա Հով սե փյա նի 
և Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րի նե Մու րա դյա նի վճռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե
րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.10.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ալ
բերտ Պետ րոս սյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն Չիտ չյա նի ը նդ դեմ Ըն կե րու
թյան, եր րորդ ան ձինք « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մա րի նե Մա նու կյա նի, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Կո տայ քի 
մար զային ստո րա բա ժան ման, Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի` առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետևանքներ 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՝ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն 

Չիտ չյա նը պա հան ջել է Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի և Ըն կե րու թյան միջև 16.06.2011 թվա կա նին 
կնքված Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում գտնվող թվով 52 հո ղա մա սե րի առու վա ճառ
քի պայ մա նա գի րը (վա վե րաց ված « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Մա րի նե 
Մա նու կյա նի կող մից, գրանցված սե ղա նա մա տյա նում 1469 հա մա րի տակ) ճա նա չել կեղծ և 
առո չինչ և որ պես առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել այդ 
գոր ծար քի հի ման վրա Ըն կե րու թյան ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցում նե րը և ճա նա չել Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 
Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում գտնվող թվով 52 հո ղա մա սե րի նկատ մամբ:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Թո րո սյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 27.05.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է: 
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
30.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան և Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի վե րաքննիչ բո ղոք նե
րը մերժվել են, և Դա տա րա նի 27.05.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան և Ալ բերտ Պետ րոս
սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ է ներ կա յաց րել Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի սնան
կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն Չիտ չյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Լիան նա Մա նու կյա նը:

2. Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և 
պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ
նա վո րում նե րով. 

1) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծը, « Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի 
պաշտպա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ
վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ, 53– րդ հոդ ված նե րը, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 303– րդ, 304– րդ հոդ ված նե րը, 306– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն Չիտ չյա նը կեղծ գոր

ծար քի առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րել է՝ նշե լով, որ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նը թույլ է տվել իրա վա
խախ տում, այն է՝ կան խազ գա լով, որ 3 տա րի ան ց իրեն սնանկ են ճա նա չե լու, իրեն պատ կա
նող որոշ տա րածք ներ վա ճա ռել է այլ Ըն կե րու թյան: Իրա կա նում, սա կայն, այդ գոր ծար քը 
կնքե լով` Ալ բերտ Պետ րոս սյանն իրաց րել է սե փա կան գույ քը տնօ րի նե լու սահ մա նադ րա կան 
իր իրա վուն քը և չէր կա րող որևէ կերպ կան խա տե սել վե րա հաս դա տա կան ակ տե րը՝ կնքե լով 
առու վա ճառ քի կեղծ գոր ծարք, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի հիմ քում դրված « Տիգ րիս» ՍՊԸ– ի 
գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն նե րը պա րու նա կում են մի շարք խախ տում ներ: Մաս նա վո րա
պես` « Տիգ րիս» ՍՊԸ– ն առանց իրա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի գնա հատ վող հո ղա տա
րած քը գյու ղատնտե սա կան նշա նա կու թյու նից վե րա ծել է բնա կա վայ րե րի նշա նա կու թյան, 
նույ նիսկ՝ «բ նա կա րա նի»: Բա ցի այդ, ըն դա մե նը յոթ օր վա ըն թաց քում կա տար ված ավե լի քան 
հինգ տաս նյակ հո ղակ տոր նե րի գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն ներն ուղ ղա կի հա կա սում են 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի պաշ տո նա
կան կայ քում տե ղադրված ՀՀ ան շարժ գույ քի շու կայի պաշ տո նա կան վեր լու ծու թյուն նե րում 
ամ րագրված տվյալ նե րին: Ավե լին, տվյալ դեպ քում քննու թյան առար կա պետք է դառ նային 
այն հար ցադ րում նե րը, թե ինչ վի ճա կում են եղել հո ղա տա րածք նե րը 2011 թվա կա նի հու նիս 
ամս վա դրու թյամբ, և ինչ վի ճա կում են դրանք այժմ, սե փա կա նա տե րե րի կազ մը և տար բե րու
թյու նը, կա տար ված աշ խա տանքնե րը, երբ և ում կող մից են կա տար վել այժմ հո ղա տա րածք
նե րում առ կա աշ խա տանքնե րը և այլն, որ պի սի հար ցադ րում նե րը վե րո հի շյալ գնա հատ ման 
հաշ վետ վու թյուն նե րով ան տես վել են: Նման պայ ման նե րում Դա տա րանն ան տե սել է եր րորդ 
ան ձ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի՝ փոր ձաքննու թյուն նշա նա կե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը, 
որի բա վա րար վե լու դեպ քում կբա ցա հայտ վե ին վե րո հի շյալ խախ տում նե րը:

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 929– րդ հոդ
վա ծը, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սը, 29– րդ հոդ վա ծը, 
54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վի ճարկ վող պայ մա նագ րով գնորդ հան դի սա ցող Ըն կե րու թյու նը վա ճա ռո ղին փոխ կա

պակցված ան ձ չէ, քա նի որ պայ մա նա գի րը կնքե լիս՝ 16.06.2011 թվա կա նի դրու թյամբ, Ըն կե
րու թյան հիմ նա դի րը և միակ մաս նա կից– տ նօ րե նը հան դի սա ցել է Մա րիամ Ավե տի սյա նը, 
ով Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի ազ գա կա նը չէ, հետևա բար չի կա րող հա մար վել պար տա պա նին 
փոխ կա պակցված ան ձ: «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» 
և «բ» կե տե րի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ է փո խան ցում նե րի՝ ան հա տույց լի նե լու պայ
մա նը, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում պայ մա նա գիրն ան հա տույց չէ, սահ ման ված է գին` 10.400.000 
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ՀՀ դրամ, և պայ մա նագ րի 3– րդ կե տով կող մե րը հա վաս տիաց րել են, որ պայ մա նագ րի ստո
րագրման պա հին գնոր դը վճա րել է գույ քի գի նը, իսկ վա ճա ռողը ստա ցել է այն ամ բող ջու
թյամբ: Հա կա ռա կը հիմ նա վո րող ապա ցույց ներ սույն գոր ծով չեն ներ կա յաց վել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 30.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի ներ կա յա ցուց չի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում
նե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ
նա վո րում նե րով.

1) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 48– րդ, 53– րդ հոդ ված նե րը, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 303– րդ, 
304– րդ, 306– րդ հոդ ված նե րը, որոնք չպետք է կի րա ռեր: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Ի սկզբա նե Ըն կե րու թյան հիմ նա դի րը և միակ մաս նա կի ցը հան դի սա ցել է Մա րիամ Ավե

տի սյա նը, և միայն հե տա գա յում է Ըն կե րու թյան մաս նա կից դար ձել Զա րեհ Պետ րոս սյա նը: 
Դա տա րա նի կող մից ան հիմն պատ ճա ռա բա նու թյամբ մերժվել է փոր ձաքննու թյուն 

նշա նա կե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րանն ը նդ հան րա պես չի 
անդրա դար ձել դրա վե րա բե րյալ վե րաքննիչ բո ղո քի փաս տարկ նե րին: Նման պայ ման նե
րում ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի հիմ քում դրվել են 
« Տիգ րիս» ՍՊԸ– ի գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն նե րը, որոն ցում սխալ է նշված գնա հատ
վող հո ղա մա սե րի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը, ինչ պես նաև, չնա յած այն հան գա ման
քին, որ գնա հատ ման առար կա են հան դի սա ցել հո ղա մա սե րը, գնա հատ ման հաշ վետ վու
թյուն նե րում նշվել է «բ նա կա րա նի մա կե րե սի ար ժեք» ար տա հայ տու թյու նը: Ուս տիև փոր
ձաքննու թյուն նշա նա կե լու մա սին միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց վել հո ղա մա սե րի շու կա յա
կան ար ժե քը որո շե լու հա մար:

Սույն գոր ծով վի ճարկ վող պայ մա նա գի րը չի կա րե լի դի տար կել կեղծ գոր ծարք, քա նի 
որ պայ մա նագ րով Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի հետ փոխ կա պակցված ան ձ չհան դի սա ցող ան ձի 
կող մից հիմ նադրված և նրա տնօ րի նու թյամբ գոր ծած Ըն կե րու թյան կող մից փաս տա ցի 
ձեռք է բեր վել և վեր ջի նիս ան վամբ պե տա կան գրան ցում է ստա ցել վի ճե լի պայ մա նագ րի 
առար կա հան դի սա ցող հո ղա տա րած քը: Այ սինքն՝ վի ճե լի պայ մա նա գիրն առա ջաց րել է 
իրա վա կան հետևանքներ՝ դա դա րել է վա ճա ռո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, իսկ գնոր դը 
ձեռք է բե րել սե փա կա նու թյան իրա վունք, որ պի սի փաս տը հիմ նա վոր վում է ՀՀ կա ռա վա
րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի կող մից հո ղա մա սե րի 
նկատ մամբ Ըն կե րու թյան սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցմամբ:

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րը, որոնք չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել «Դ րա
մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի դրույթ նե րը սույն գոր
ծով կի րա ռե լի չեն, քա նի որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող պայ մա նա գիրն ան հա տույց չէ, պայ
մա նագ րի գի նը սահ ման ված է 10.400.000 ՀՀ դրամ, իսկ պայ մա նագ րի 3– րդ կե տի հա մա
ձայն՝ կող մե րը հա վաս տիաց րել են, որ պայ մա նագ րի ստո րագրման պա հին գնոր դը՝ Ըն կե
րու թյու նը, վճա րել է գույ քի գի նը, իսկ վա ճա ռողն ստա ցել է այն ամ բող ջու թյամբ: Ը նդ որում, 
Ըն կե րու թյու նը թույլ չի տվել որևէ իրա վա խախ տում՝ առանց դրա մարկ ղային ձևա կեր պում
նե րի 10.400.000 ՀՀ դրա մը կան խիկ վա ճա ռո ղին` Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին փո խան ցե լով, 
քա նի որ վեր ջինս ֆի զի կա կան ան ձ է, ում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նը չի հան դի
սա ցել հո ղա մա սե րի վա ճառ քը, ուս տի «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի սահ մա նա փա կում նե րը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չեն:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 30.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան:
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2.2. Վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան նե րի հիմ նա վո րում նե րը
Վե րաքննիչ դա տա րանն իրա կա նաց րել է բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ քննու

թյուն` հիմ նա վո րե լով, որ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի և Ըն կե րու թյան միջև 16.06.2011 թվա կա նին 
կնքված գոր ծար քը կեղծ է, կող մերն իրա կա նում առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լու նպա
տակ չեն հե տապնդել, այլ նպա տակ են ունե ցել այդ գոր ծար քով խու սա փե լու Ալ բերտ Պետ
րոս սյա նի՝ «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի հան դեպ ունե ցած հա մա պարտ պար տա վո րու թյու նը 
կա տա րե լուց՝ կան խա տե սե լով վե րա հաս դա տա կան ակ տե րը: Իսկ այն հան գա ման քը, որ 
վի ճե լի գոր ծար քը կնքե լու պա հին Ըն կե րու թյան միակ մաս նա կից է հան դի սա ցել Մա րիամ 
Ավե տի սյա նը, որևէ նշա նա կու թյուն չի կա րող ունե նալ սույն գոր ծի հա մար, ավե լին, գոր ծար
քի կնքու մից շուրջ վեց ամիս ան ց Ըն կե րու թյան 100 տո կոս բաժ նե մա սի սե փա կա նա տեր է 
դար ձել Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի որ դին՝ Զա րեh Պետ րոս սյա նը: Գոր ծար քի կեղծ լի նե լու մա
սին է վկա յում նաև այն, որ գոր ծար քի կնքու մից երեք ամիս ան ց, ը ստ է ու թյան որևէ կապ և 
առնչու թյուն չու նե նա լով Ըն կե րու թյան հետ Զա րեհ Պետ րոս սյա նը լիա զո րա գիր է տվել Ալ
բերտ Պետ րոս սյա նին՝ լիա զո րե լով նաև իր անու նից մաս նակ ցե լու Ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր 
ժո ղո վին, քվե ար կե լու, կա նո նադ րու թյու նում և հիմ նա դիր փաս տաթղթե րում կա տա րե լու 
փո փո խու թյուն ներ և այլն:

Բա ցի այդ, գոր ծար քի դի մաց վճա րու մը, հա մա ձայն «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն
նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի, կա րող էր կա տար վել միայն ան կան խիկ եղա նա կով, սա կայն նո
տա րա կան գոր ծի փաս տաթղթե րում բա ցա կա յում է 10.400.000 ՀՀ դրա մի վճար ման փաս
տա թուղ թը, ին չը ևս մեկ ան գամ հիմ նա վո րում է, որ նշված գոր ծար քը կեղծ է:

« Տիգ րիս» ՍՊԸ– ի գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն նե րը թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի 
ապա ցույց ներ են, իսկ բո ղոք բե րած ան ձանց կող մից վկա յա կոչ ված ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի պաշ տո նա կան կայ քում տե
ղադրված ՀՀ ան շարժ գույ քի շու կայի 2011 թվա կա նի առա ջին կի սա մյա կի վեր լու ծու թյան 
վե րա բե րյալ փաս տա թուղ թը սույն գոր ծով թույ լատ րե լի ապա ցույց չէ: Բա ցի այդ, Ալ բերտ 
Պետ րոս սյա նի ներ կա յա ցու ցի չը, Դա տա րան ներ կա յաց նե լով փոր ձաքննու թյուն նշա նա կե
լու մա սին միջ նոր դու թյուն, չի ներ կա յաց րել որևէ ապա ցույց առ այն, որ ին քը հնա րա վո րու
թյուն չի ունե ցել ձեռք բե րե լու նշված ապա ցույ ցը:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի և Ըն կե րու թյան միջև 16.06.2011 թվա կա նին կնքված առու վա

ճառ քի պայ մա նագ րի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նը վա ճա ռել է, իսկ Ըն կե
րու թյու նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րել Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում 
գտնվող թվով 52 հո ղակ տոր նե րը: Պայ մա նագ րի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ հո ղակ տոր նե րից 
յու րա քան չյու րը վա ճառ վել է 200.000 ՀՀ դրա մով: Վա ճառ քի ը նդ հա նուր գու մա րը կազ մել է 
10.400.000 ՀՀ դրամ: Կող մե րը հա վաս տիաց րել են, որ պայ մա նագ րի ստո րագրման պա հին 
գնոր դը վճա րել է գույ քի գի նը, իսկ վա ճա ռողը ստա ցել է այն ամ բող ջու թյամբ: Նշված պայ
մա նագ րից ծա գող Ըն կե րու թյան սե փա կա նու թյան իրա վուն քը են թարկ վել է պե տա կան 
գրանցման (հա տոր 1– ին, գ.թ. 111– 112, 120):

2. 29.07.2008 թվա կա նին տրված, Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում գտնվող թվով 
52 հո ղա մա սե րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման վկա յա կան նե րի հա
մա ձայն՝ նշված հո ղա մա սե րի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը հան դի սա նում է գյու ղատնտե
սա կան, իսկ օգ տա գործ ման նպա տա կը՝ վա րե լա հող: Վկա յա կան նե րը սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով տրված են Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին (հա տոր 4– րդ, գ.թ. 17– 171):

3. Պար տա տեր «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի, երաշ խա վոր Ալ բերտ Պետ րո սյա նի (Պետ
րոս սյան), ինչ պես նաև պար տա պան «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի միջև 20.08.2009 թվա կա նին 
կնքվել է երաշ խա վո րու թյան պայ մա նա գիր, որով Ալ բերտ Պետ րո սյա նը (Պետ րոս սյան) 
պար տա վոր վել է սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող ամ բողջ գույ քով պա
տաս խա նատ վու թյուն կրել «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի առջև՝ ի ապա հո վումն վար կա տու 
«ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի և վար կա ռու «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի միջև 20.08.2009 թվա
կա նին կնքված գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի (հա տոր 1– ին, գ.թ. 24– 25):
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4. Գրա վա ռու «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի, գրա վա տու Ալ բերտ Պետ րո սյա նի (Պետ րոս
սյան), ինչ պես նաև վար կա ռու «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի միջև 28.07.2010 թվա կա նին կնքվել է 
թիվ CA/B/09– 0071– 01 ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նա գիր, որով, ի 
ապա հո վումն վար կա տու «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի և վար կա ռու «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի 
միջև 20.08.2009 թվա կա նին կնքված գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի կա տար ման, գրա
վադրվել է Ալ բերտ Պետ րո սյա նին (Պետ րոս սյան) սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող` 
Արա գա ծոտ նի մար զում գտնվող 30 միա վոր ան շարժ գույք (հա տոր 1– ին, գ.թ. 33– 40):

5. ՀՀ բան կե րի մի ու թյան « Ֆի նան սա կան ար բիտ րաժ» հիմ նար կի ար բիտ րա ժային տրի
բու նա լի 20.12.2011 թվա կա նի թիվ 004– 02/11/11 վճռով «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի հայցն ը նդ
դեմ «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի և Ալ բերտ Պետ րո սյա նի (Պետ րոս սյան)՝ վար կային պարտքն 
ամ բող ջու թյամբ բռնա գան ձե լու, վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված տո կոս ներն ու 
տույ ժե րը հաշ վեգ րե լու և բռնա գան ձե լու, բռնա գան ձու մը գրա վադրված գույ քե րի, իսկ դրանց 
ան բա վա րա րու թյան դեպ քում «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նող այլ գույ քե րի և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա տա րա ծե լու պա հան ջի մա սին, բա վա
րար վել է մաս նա կի ո րեն: Ի թիվս այլ նի՝ վճռ վել է բռնա գան ձու մը տա րա ծել 28.07.2010 թվա կա
նին «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի, «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի և Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի միջև 
կնքված ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նագ րով գրա վադրված և Ալ
բերտ Պետ րոս սյա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քե րի, իսկ 
գրա վի առար կա նե րի իրա ցու մից ստաց ված գու մար նե րի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում՝ նաև 
«ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող այլ գույ քի, այդ թվում՝ 
դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա: Նշված վճռի հիմ քում ըն կած է վար կա տու «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ– ի և վար կա ռու «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի միջև 29.07.2010 թվա կա նին կնքված թիվ LA/
B/09– 0048– 02 վար կային պայ մա նա գի րը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 46– 64):

6. Թիվ ԵԿԴ/2958/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևան քա ղա քի Կենտրոն և 
Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 25.10.2012 
թվա կա նի վճռով «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի հայցն ը նդ դեմ «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի, Ալ
բերտ Պետ րո սյա նի (Պետ րոս սյան), « Շեյ փինգ Զոն» ՍՊԸ– ի` գու մա րի բռնա գանձման պա
հան ջի մա սին, բա վա րար վել է: Դա տա րա նը, ի թիվս այլ նի, վճռել է բռնա գան ձու մը տա րա
ծել 28.07.2010 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա
նագ րով գրա վի առար կա հան դի սա ցող գույ քի, իսկ գրա վի առար կա նե րի ան բա վա րա րու
թյան դեպ քում՝ «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի, Ալ բերտ Պետ րո սյա նի (Պետ րոս սյան) ու « Շեյ փինգ 
Զոն» ՍՊԸ– ի այլ գույ քի վրա: Նշված վճռի հիմ քում ըն կած է վար կա տու «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ– ի և վար կա ռու «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի միջև 24.08.2009 թվա կա նին կնքված թիվ LA/
B/09– 0048– 01 վար կային պայ մա նա գի րը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 68– 86):

7. Երևան քա ղա քի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա
վա սու թյան դա տա րա նի 20.05.2014 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով Ալ բերտ 
Պետ րոս սյա նը ճա նաչ վել է սնանկ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 19): 

8. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան 
պե տի 26.03.2015 թվա կա նի թիվ 3– 2/0586– 15 գրու թյամբ տրա մադրված տվյալ նե րի հա մա
ձայն՝ Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներն են հան դի սա ցել Զա րեհ Պետ րոս սյա նը՝ մուտք գոր ծե լու 
ամ սա թիվ՝ 15.12.2011 թվա կան (100  % բաժ նե մաս), Մա րիամ Ավե տի սյա նը՝ մուտք գոր ծե լու 
ամ սա թիվ՝ 13.06.2011 թվա կան, դուրս գա լու ամ սա թիվ՝ 09.12.2011 թվա կան (100 % բաժ նե մաս), 
Վազ գեն Պետ րո սյա նը՝ մուտք գոր ծե լու ամ սա թիվ՝ 16.05.2013 թվա կան, դուրս գա լու ամ սա
թիվ՝ 28.06.2013 թվա կան (70 % բաժ նե մաս): Ըն կե րու թյան տնօ րե նը 13.06.2011 թվա կա նից 
մինչև 16.05.2013 թվա կա նը եղել է Մա րիամ Ավե տի սյա նը: Ըն կե րու թյան 15.05.2013 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով կա նո նադ րու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան մաս նա կից են հան դի սա
ցել Զա րեհ Պետ րոս սյա նը (30 % բաժ նե մաս) և Վազ գեն Պետ րո սյա նը (70 % բաժ նե մաս) (հա
տոր 5– րդ, գ.թ. 121– 123, հա տոր 1– ին, գ.թ. 133– 134):

9. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան 
պե տի 31.10.2013 թվա կա նի թիվ 3– 2/1881– 13 գրու թյան հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան իրա վա բա
նա կան հաս ցեն է` Երևան քա ղա քի Չա րեն ցի փո ղոց թիվ 22/1 (հա տոր 1– ին, գ.թ. 109)։

10. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի 
աշ խա տա կազ մի տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտրոն ստո րա բա ժան ման պե տի 
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14.05.2014 թվա կա նի թիվ ԿԽ– 2/3189 գրու թյան հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Չա րեն ցի փո ղո
ցի թիվ 22/1 և 22/3 հաս ցե նե րը միա վոր վել են և սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պե տա կան 
գրան ցում են ստա ցել Երևան քա ղա քի Չա րեն ցի փո ղոց թիվ 22/3 գրա սե նյա կի տա րածք 
հաս ցե ով` Ալ բերտ Պետ րո սյա նի (Պետ րոս սյան) ան վամբ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 121):

11. Զա րեհ Ալ բեր տի Պետ րոս սյա նը 06.09.2011 թվա կա նին տրված լիա զո րագ րով լիա զո
րել է Ալ բերտ Բե նիա մի նի Պետ րոս սիա նին (Պետ րոս սյան), ի թիվս այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի, 
իր անու նից մաս նակ ցե լու Ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վին, քվե ար կե լու, կա նո նադ րու
թյան և հիմ նա դիր փաս տաթղթե րում կա տա րե լու փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 115– 116):

12. « Տիգ րիս» ՍՊԸ– ի կող մից 23.06.2014 թվա կա նին կազմ ված Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ
բյուր գյու ղի թվով 52 հո ղա մա սե րի գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն նե րի «Գ նա հատ վող 
օբյեկ տի նկա րագ րու թյու նը» բա ժին նե րում նշված է, որ հո ղա մա սե րը հան դի սա նում են 
4,4   հա մա կե րե սով հո ղային հա մա լի րի մի մա սը, որը նա խա տես ված է բնա կե լի տնե րի կա
ռուց ման հա մար: « Շու կա յա կան ար ժե քի հաշ վար կը» բաժ նում որ պես հո ղա մա սե րի գոր
ծառ նա կան նշա նա կու թյուն նշված է « վա րե լա հող», որից հե տո նշված է՝ «գ նա հատ վող բնա
կա րա նի 1մ2 ար ժե քի հաշ վարկ», ինչ պես նաև նշվել է. « Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ 
գնա հատ վող հո ղա տա րած քը գյու ղատնտե սա կան կար գա վի ճա կից վե րած վել է տնա մեր ձի, 
հետևա բար ստաց ված ար ժե քին պետք է ավե լաց նել նաև կա դաստ րային ար ժե քը» (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 143– 205, հա տոր ներ 2– րդ, 3– րդ):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղոք նե րը վա րույթ ըն դու

նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, 
որ տվյալ գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 306– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի վե րա բե րյալ 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա
տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 306– րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի, «Ս նան կու թյան մա
սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րի խախտ ման հետևան քով 
առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու
թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում բա
ցա հայ տել կեղծ գոր ծար քի իրա վա կան բնույ թը՝ անդրա դառ նա լով հետևյալ հար ցադ րում
նե րին.

1. ինչ պի սի՞ն է կեղծ գոր ծար քի կող մե րի ներ քին կամ քի և ար տա հայ տած կա մա հայտ
նու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը,

2. արդյո՞ք կեղծ գոր ծար քի բո լոր կող մե րի կամ քը պետք է ուղղ ված լի նի այդ պի սի գոր
ծար քի կնքմա նը,

3. արդյո՞ք գոր ծար քի փաս տա ցի կա տա րումն ինքնին ար գելք է կեղծ գոր ծար քի առ կա
յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար,

4. որո՞նք են կեղծ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանքնե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո
ղոք նե րի հիմ քե րը և հիմ նա վո րում նե րը, ը ստ է ու թյան, նույ նա բո վան դակ են, նպա տա կա
հար մար է հա մա րում դրանց անդրա դառ նալ ներ քո շա րադ րյալ՝ ը նդ հա նուր պատ ճա ռա բա
նու թյամբ.

1. Վճռա բեկ բո ղոք ներն առա ջին հիմ քով հիմ նա վոր են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու
թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 289– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծարք նե րը քա ղա
քա ցի նե րի և իրա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն ներն են, որոնք ուղղ ված են քա
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ղա քա ցիա կան իրա վունքներ 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 օրենսգրքի 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` միա կողմ: Նույն 
հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար ան հրա ժեշտ է եր կու կող մի 
(ե րկ կողմ գոր ծարք) կամ երեք ու ավե լի կող մե րի (բազ մա կողմ գոր ծարք) հա մա ձայ նեց ված 
կամ քի ար տա հայ տու թյու նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 303– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարքն ան
վա վեր է նույն օրենսգրքով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մից այն այդ պի սին ճա նա
չե լու ուժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մից (ա ռո չինչ գոր ծարք):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 304– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ան վա վեր 
գոր ծար քը չի հան գեց նում իրա վա բա նա կան հետևանքնե րի, բա ցա ռու թյամբ այն 
հետևանքնե րի, որոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ: Նման գոր ծարքն ան
վա վեր է կնքե լու պա հից: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի ան վա վե րու
թյան դեպ քում կող մե րից յու րա քան չյու րը պար տա վոր է մյուս կող մին վե րա դարձնել գոր
ծար քով ամ բողջ ստա ցա ծը, իսկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձնե լու ան հնա րի նու թյան 
դեպ քում (նե րա ռյալ, երբ ստա ցածն ար տա հայտ վում է գույ քից օգտվե լու, կա տար ված աշ
խա տան քի կամ մա տուց ված ծա ռա յու թյան մեջ) հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, եթե գոր
ծար քի ան վա վե րու թյան այլ հետևանքներ նա խա տես ված չեն օրեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 306– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ կեղծ գոր
ծար քը, այ սինքն` առերևույթ, առանց հա մա պա տաս խան իրա վա կան հետևանքներ առա
ջաց նե լու մտադ րու թյան կնքված գոր ծար քը, առո չինչ է: 

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ օրենսդիրն ան վա վեր գոր ծարք նե րը դա սա կար գել է եր կու խմբի՝ վի ճա հա
րույց գոր ծարք ներ, որոնք ան վա վեր են դա տա րա նի կող մից այդ պի սին ճա նա չե լու ուժով, և 
առո չինչ գոր ծարք ներ, որոնք ան վա վեր են օրեն քի ուժով՝ ան կախ նման ճա նա չու մից: Միա
ժա մա նակ օրենսդի րը, որ պես առո չինչ գոր ծարք նե րի տե սակ, նա խա տե սել է նաև կեղծ գոր
ծար քը: Կեղծ գոր ծարք ներն առո չինչ հա մա րե լը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ դրան ցում 
իրա կա նու թյու նը խե ղա թյուր վում է դի տա վո րյալ կեր պով՝ բա ցա սա կան ազ դե լով քա ղա քա
ցիա կան շրջա նա ռու թյան բա րե խիղճ մաս նա կից նե րի շա հե րի վրա: Կեղծ գոր ծարք կնքվում է 
այն դեպ քում, երբ ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան պատ
րանք՝ քո ղար կե լու հա մար գոր ծար քի կնքման իրա կան շար ժա ռիթ նե րը: Այլ կերպ ասած՝ 
կեղծ գոր ծար քը ծա ռա յում է որ պես մի ջոց՝ գոր ծար քին մաս նա կից չհան դի սա ցող եր րորդ 
ան ձի հա մար իրա կա նու թյու նը դի տա վո րյալ խե ղա թյու րե լու հա մար (օ րի նակ՝ պար տա վո
րու թյան կա տա րու մից խու սա փե լու հա մար գույքն առերևույթ օտա րե լը՝ պար տա տի րոջ մոտ 
գույ քի ան բա վա րա րու թյան տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ար ձա նագ րել է, 
որ յու րա քան չյուր գոր ծարք (պայ մա նա գիր) նախևա ռաջ կա մային ակտ է, որն ուղղ ված է 
որո շա կի իրա վա կան հետևանքներ առա ջաց նե լուն: Գոր ծար քի կնքման հա մար առաջ նային 
նշա նա կու թյուն ունեն « կամք» և « կա մա հայտ նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հետևա բար 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել 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, եղա նա կը: Այլ կերպ ասած՝ գոր ծարքն այն կնքած ան ձանց 
ներ քին կամ քի և ար տա քին կա մա հայտ նու թյան հա մակ ցու թյունն է: Ը նդ որում, օրեն 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 ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րով, այն պես էլ ար տա քին ներ գոր ծու թյան ազ դե ցու թյամբ 
(տե՛ս Նել լի Հա կո բյա նը և մյուս ներն ը նդ դեմ « Համ խաչ» ՍՊԸ– ի թիվ ԵԿԴ/1013/02/13 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ կեղծ գոր ծար քը հա մար վում է կամ քի արա տով գոր ծարք, քա նի որ այն չի պա
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րու նա կում գոր ծար քի կող մե րի նպա տա կադրված կա մային ակ տը՝ ներ քին կամ քը, ուղղ
ված իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծագ մա նը, փո փոխ մա նը կամ դա դար մա նը: 
Կեղծ գոր ծար քի դեպ քում կող մե րը չու նեն իրա կան նպա տակ՝ կնքե լու գոր ծարք՝ իրա
վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ առա ջաց նե լով, փո փո խե լով կամ դա դա րեց նե լով, 
նրանց իրա կան նպա տա կը իրա վա հա րա բե րու թյան պատ րանք ստեղ ծելն է՝ իրա կան կամ
քը թաքց նե լու նպա տա կով: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը շին ծու գոր ծար քի վե րա բե րյալ նախ կի նում կա յաց րած որո
շում նե րից մե կով ար ձա նագ րել է, որ երկ կողմ գոր ծար քը կնքող նե րից միայն մեկ կող մի մոտ 
խա թար ված կամ քի առ կա յու թյան դեպ քում չի կա րող այդ գոր ծար քը գնա հատ վել շին ծու, 
քա նի որ նման փաս տե րի առ կա յու թյու նը հնա րա վոր հիմք է տա լիս հան գե լու հետևու թյան, 
որ հար ցը վե րա բե րում է խա բե ու թյամբ կնքված գոր ծար քին (վի ճա հա րույց գոր ծարք), որի 
հա մար օրենսդի րը (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 313– րդ հոդ ված) սահ մա նել է ան վա
վեր ճա նա չե լու այլ հիմ քեր և դրա նից բխող հետևանքներ (տե՛ս Հաս միկ Բլուր ցյանն ը նդ դեմ 
Վա հե Այ վա զյա նի և մյուս նե րի թիվ 3– 793 (ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 18.05.2007 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ գոր ծար քը կեղծ որա կե լու հա մար ևս ան հրա ժեշտ է, որ պես զի գոր ծար քի բո
լոր կող մե րի կամքն ուղղ ված լի նի առերևույթ հա րա բե րու թյան ծագ ման տպա վո րու թյուն 
ստեղ ծե լուն, հա կա ռակ դեպ քում, եթե գոր ծար քի կող մե րից միայն մեկն է նման նպա տակ 
հե տապնդում, ապա առ կա կլի նի կամ քի արա տով այլ գոր ծարք, քա նի որ երկ կողմ գոր ծար
քը հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյուն է, և եթե գոր ծար քը ձևա կերպ վում է առանց 
իրա վա կան հետևանքներ առա ջաց նե լու մտադ րու թյան, ապա դա չի կա րող լի նել միայն մեկ 
կող մի ցան կու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ չնա յած կեղծ գոր ծար քի կող մե րը 
ձևա կերպ վող գոր ծար քի որևէ իրա վա կան հետևանք փաս տա ցի առա ջաց նե լու մտադ րու
թյուն չու նեն, այ դու հան դերձ, որ պես զի եր րորդ ան ձինք հնա րա վո րու թյուն ունե նան վս տա հե
լու կեղծ գոր ծար քին, գոր ծար քի կող մե րը, որ պես կա նոն, ստեղ ծում են փաս տա ցի հա րա բե
րու թյան առ կա յու թյան պատ րանք՝ այդ թվում ձևա կա նո րեն առա ջաց նե լով այն հետևանքնե
րը, որոնք պետք է առա ջա նային, եթե կնքվեր իրա կան գոր ծարք (այդ թվում նաև՝ գոր ծար քից 
բխող իրա վունքնե րը պե տա կան գրանցման են թար կե լով): Վե րը շա րադրվա ծը վե րա բե րում է 
ինչ պես գոր ծար քի ձևին, այն պես է լ բո վան դա կու թյա նը, կող մե րին և դրսևո րած կա մա հայտ
նու թյա նը: Այլ կերպ ասած՝ ստեղծ վում է տպա վո րու թյուն, որ գոր ծար քի բո լոր տար րե րը պահ
պան ված են: Ը նդ որում, կեղծ գոր ծար քը կա րող է և փաս տա ցի կա տար ված լի նել (մաս նա կի 
կամ լրիվ), սա կայն կա տար ման նպա տա կը նույն պես պատ րանքն իրա կա նու թյա նը մո տեց նե
լը լի նի՝ հե տա գա յում, այ դու հան դերձ, գոր ծար քի իրա վա կան հետևանքներն առա ջաց նե լու 
ցան կու թյուն չու նե նա լով: Եվ հա կա ռա կը, հնա րա վոր է նաև գոր ծար քը կա տար ված չլի նի, սա
կայն իրա կա նում չլի նեն կեղծ գոր ծար քի մյուս հատ կա նիշ նե րը, և տվյալ դեպ քում առ կա լի նի 
միայն պար տա վո րու թյան խախ տում: Ուս տի, միայն գոր ծար քի կա տար ված լի նե լը կամ չլի նե
լը չի կա րող բա ցա ռել կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը, և այդ հան գա ման քը պետք է գնա հատ
վի մյուս հան գա մանքնե րի հա մա տեքս տում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը գնա հա տե լիս 
դա տա րան նե րը պետք է գնա հատ ման ար ժա նաց նեն գոր ծար քի կող մե րի մո տա կա և հե ռա
հար նպա տակ նե րը՝ հաշ վի առ նե լով, որ գոր ծար քի կնքման մո տա կա նպա տա կը գոր ծար քի 
տպա վո րու թյուն ստեղ ծելն է, իսկ հե ռա հար նպա տա կը՝ կող մե րի կամ նրան ցից մե կի հա
մար որևէ առա վե լու թյուն ստա նա լը կամ որևէ սահ մա նա փա կում շրջան ցե լը: Հե ռա հար 
նպա տա կի մա սին կա րող է վկայել, օրի նակ, չկա տար ված պար տա վո րու թյան, օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած՝ չկա տար ված դա տա կան ակ տի կամ այլ նմա նա տիպ հան գա մանքնե րի առ
կա յու թյու նը: Ի տար բե րու թյուն հե ռա հար նպա տա կի, որի առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա
մար կա րող են ներ կա յաց վել ուղ ղա կի ապա ցույց ներ, մո տա կա նպա տակն ապա ցու ցե լը 
բարդ է՝ հաշ վի առ նե լով, որ այն վե րա բե րում է գոր ծար քի կող մե րի ներ քին կամ քին, հետևա
բար՝ մո տա կա կամ քը բա ցա հայ տե լու հա մար կա րող են ներ կա յաց վել նաև անուղ ղա կի 
ապա ցույց ներ: Մո տա կա կամ քը բա ցա հայ տե լու հա մար կա րող է ուղեն շային լի նել, օրի նակ, 
գոր ծար քի կող մե րի դրսևո րած վար քագ ծի ար դյու նա վե տու թյան գնա հա տու մը, մաս նա վո
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րա պես այն, որ եթե տվյալ գոր ծար քի իրա վա կան հետևանքնե րին կա րե լի է հաս նել ավե լի 
խնայո ղա կան և կարճ ճա նա պար հով, առանց լրա ցու ցիչ գոր ծարք նե րի կնքման, ապա առ
կա ավե լորդ օղակ նե րը կա րող են վկայել քո ղարկ ված նպա տա կի առ կա յու թյան մա սին (օ րի
նակ՝ ավե լորդ գոր ծարք ներ կա րող են կնքվել լրա ցու ցիչ ծախ սեր ցույց տա լու՝ հար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով): Կամ գոր ծար քը կեղծ լի նե լու մա սին 
կա րող է վկայել այն հան գա ման քը, որ գոր ծար քի կող մե րից մեկն ի սկզբա նե ի վի ճա կի չէր 
լի նե լու կա տա րել գոր ծար քով ստանձնած պար տա վո րու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ հա մա պա տաս
խան սար քա վո րում նե րի, աշ խա տու ժի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 306– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ օրենսդի
րը կեղծ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հա տուկ հետևանքներ չի նա խա տե սել: Հետևա բար, 
ը ստ է ու թյան, պետք է կի րա ռե լի լի նեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 304– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հետևանքնե րը: Այ դու հան դերձ, հաշ վի առ նե լով, որ կեղծ գոր ծար քի դեպ քում 
գոր ծար քի փաս տա ցի կա տա րում, որ պես կա նոն, տե ղի չի ունե նում, նմա նա տիպ դեպ քե րում 
վե րոգ րյալ նոր մի կի րա ռումն ունի առանձնա հատ կու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ որ պես ան
վա վե րու թյան հետևանք կա րող են լի նել նախ կին սե փա կա նա տի րոջ տիտ ղո սի վե րա
կանգնու մը, դա տա կան ակ տով գոր ծար քի կեղծ լի նե լու հան գա ման քը հաս տա տե լը, որը կա
րող է հան գեց նել որ պես ան վա վե րու թյան հետևանք այլ ածան ցյալ պա հանջներ ներ կա յաց նե
լուն (օ րի նակ՝ իրա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լը): 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մադրման ար դյուն քում Վճռա բեկ դա
տա րա նը հարկ է հա մա րում առանձնաց նել կեղծ գոր ծար քի հետևյալ տար րե րը, որոնց գնա
հա տու մը կոնկ րետ գոր ծի շրջա նակ նե րում կնպաս տի բա ցա հայ տե լու կեղծ գոր ծար քի առ
կա յու թյու նը՝

1. Կեղծ գոր ծար քի օբյեկտն այն իրա վա հա րա բե րու թյուն ներն են, որից կող մե րը ցան
կա նում են խու սա փել, այ սինքն՝ կեղծ գոր ծարք կնքե լու իրա կան պատ ճառ հան դի սա ցող 
հա րա բե րու թյուն նե րը: Որ պես հա տուկ օբյեկտ՝ կա րե լի է առանձնաց նել քա ղա քա ցիաի րա
վա կան շրջա նա ռու թյան այն կոնկ րետ սուբյեկ տի իրա վունքներն ու օրի նա կան շա հե րը, 
որոնք ոտ նա հար վում են կեղծ գոր ծարք կնքե լու հետևան քով (օ րի նակ՝ պար տա վո րու թյան 
կա տա րու մից խու սա փե լու նպա տա կով կնքված կեղծ գոր ծար քի դեպ քում պար տա տի րոջ 
շա հե րը):

2. Օբյեկ տիվ կող մից կեղծ գոր ծարք նե րը դրսևոր վում են այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե
րով (ան գոր ծու թյամբ), որի ար դյուն քում ստեղծ վում է իրա կան հա րա բե րու թյան առ կա յու
թյան տպա վո րու թյուն: Գոր ծար քը կնքե լուց հե տո կող մե րի վար քա գի ծը, որ պես կա նոն, 
դրսևոր վում է ան գոր ծու թյամբ՝ կող մե րը չեն իրա կա նաց նում հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու
թյուն ներ՝ գոր ծար քի իրա կան հետևանքնե րի առա ջաց ման հա մար:

3. Կեղծ գոր ծար քի սուբյեկ տիվ կող մը դրսևոր վում է գոր ծար քի բո լոր կող մե րի դի տա
վո րու թյամբ: Կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար բա վա րար չէ միայն մեկ 
կող մի դի տա վո րու թյու նը՝ կնքե լու կեղծ գոր ծարք: Կող մե րից մե կի դի տա վո րու թյան բա ցա կա
յու թյու նը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ գոր ծար քի կեղծ լի նե լը հաս տա տե լու հա մար, քա նի որ 
գոր ծար քի բա րե խիղճ կող մը չպետք է տու ժի մյուս կող մի ան բա րեխղ ճու թյան հետևան քով: 
Բա ցի այդ, կեղծ գոր ծար քի նպա տա կը իրա վա հա րա բե րու թյան պատ րանք ստեղ ծելն է, իսկ 
նման տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի բո լոր կող մերն ի սկզբա նե 
նման ցան կու թյուն ունե նան:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ գոր ծում առ կա 
ապա ցույց նե րով հիմ նա վոր վում է, որ վի ճարկ վող պայ մա նա գի րը նպա տակ չի հե տապնդել 
կող մե րի հա մար առա ջաց նե լու իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ, կող մե րը գի տակ ցել են, 
որ տվյալ գոր ծար քով իրենց հա մար որևէ իրա վունք և պար տա կա նու թյուն չի առա ջա նա լու, 
գոր ծար քի կնքու մը հե տապնդել է այլ նպա տակ. Ալ բերտ Պետ րոս սյա նը, հան դի սա նա լով «ԱՐԵ
ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի տնօ րե նը և միակ մաս նա կի ցը, տե ղյակ է եղել, որ «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի 
կող մից պատ շաճ կար գով չեն իրա կա նաց վում վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը, և որ ին քը 
«ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի հան դեպ ունի հա մա պարտ պար տա վո րու թյուն, ուս տի, կան խա
տե սե լով վե րա հաս դա տա կան ակ տե րը, գույ քային պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փե լու 
նպա տա կով 16.06.2011 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա Կո տայ քի մար զի 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 47

Ձո րաղ բյուր գյու ղում գտնվող իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող թվով 52 հո ղա
մա սերն առերևույթ ցածր գնով (որ պի սի հան գա ման քը հաս տատ վում է « Տիգ րիս» ՍՊԸ– ի կող
մից կազմ ված և օրեն քի պա հանջնե րին հա մա պա տաս խա նող մաս նա գի տա կան հաշ վետ վու
թյուն նե րով) փո խան ցել է Ըն կե րու թյա նը: Դա տա րա նը նաև նշել է, որ պայ մա նագ րի դի մաց 
վճա րում չի կա տար վել, քա նի որ գոր ծով չի ներ կա յաց վել ան կան խիկ ձևով կա տար ված վճար
ման փաս տա թուղթ, իսկ պայ մա նագ րում պար զա պես նշվել է, որ գու մա րը վճար ված է: Դա տա
րա նը կարևո րել է, որ գոր ծար քի կնքու մից հե տո «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ին որևէ վճա րում չի 
կա տար վել, «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի միակ մաս նա կից Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի և Ըն կե րու թյան 
հաս ցե նե րը հա մընկ նում են, Ըն կե րու թյու նը գրանցվել է գոր ծար քի կնքու մից 3 օր առաջ, իսկ 
գոր ծար քի կնքու մից 6 ամիս ան ց Ըն կե րու թյան մաս նա կից է դար ձել Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի որ
դին, ով, դեռևս Ըն կե րու թյան մաս նա կից չդար ձած, լիա զո րել է Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին իր 
անու նից հան դես գալ Ըն կե րու թյու նում: Դա տա րա նը գտել է, որ վե րոգ րյալ հան գա մանքնե րը 
վկա յում են գոր ծար քի կեղծ լի նե լու մա սին: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի և Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ 
բո ղոք նե րը, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի` վե րը շա րադրված պատ ճա ռա բա նու թյուն
նե րը և, վե րա հաս տա տե լով ստո րա դաս դա տա րա նի եզ րա հան գու մը, ար ձա նագ րել է, որ 
գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րով, մաս նա վո րա պես՝ երաշ խա վո րու թյան, գրա վի պայ մա նագ
րե րով, Հա յաս տա նի բան կե րի մի ու թյան « Ֆի նան սա կան ար բիտ րաժ» հիմ նար կի ար բիտ
րա ժային տրի բու նա լի, Երևան քա ղա քի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի վճիռ նե րով հիմ նա վոր վում է, որ գոր ծար քի կող մե
րը նպա տակ են հե տապնդել խու սա փե լու «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի հան դեպ «ԱՐԵ
ՎԱԼԱՆՋ» ՍՊԸ– ի պար տա վո րու թյուն նե րով Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քի, այդ թվում` Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում 
գտնվող թվով 52 օտար ված հո ղա մա սե րի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լուց: Վե րաքննիչ դա
տա րա նը միա ժա մա նակ գտել է, որ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան 
ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան կող մից տրված գրու թյուն նե րով, Զա րեհ Պետ րոս սյա նի կող մից 
տրված լիա զո րագ րով, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա
կան կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտրոն ստո րա բա
ժան ման կող մից տրված գրու թյամբ հիմ նա վոր վում է, որ Ըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն ներն 
ուղ ղորդ վել են Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի կող մից, ուս տի կնքված գոր ծար քը կրել է ձևա կան 
բնույթ՝ կնքվե լով առանց իրա վա կան հետևանքներ առա ջաց նե լու մտադ րու թյան։ 

Վե րը շա րադրված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ստո
րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ապա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց
նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ
մամբ։ Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որևէ ապա ցույց նա խա
պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 52– րդ հոդ վա ծով նա խա
տես ված դեպ քե րի։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ 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 ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե
տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետևու 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 իրա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս Ռու զան
նա Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա 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 որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ապա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը 
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հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Անա հիտ Խա չատ
րյա 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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը որո շե լիս դա տա
րա նը յու րա քան չյուր գոր ծով պետք է բա ցա հայ տի կեղծ գոր ծար քին բնո րոշ հատ կա նիշ նե
րը: Ը նդ որում, յու րա քան չյուր հատ կա նի շի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա
տա րա նի հետևու թյու նը պետք է ձևա վոր վի գոր ծով ձեռք բեր ված բո լոր թույ լատ րե լի և վե
րա բե րե լի ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման ար դյուն քում՝ 
հաշ վի առ նե լով ապա 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: Հետևա բար կեղծ գոր ծար քի առ կա յու թյու նը հաս տատ ված 
հա մա րե լու պա հան ջի վե րա բե րյալ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե
րում ստո րա դաս դա տա րան նե րը պար տա վոր էին բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ ան մի ջա կա նո րեն գնա
հա տել յու րա քան չյուր ապա ցույց՝ պար զե լու հա մար կեղծ գոր ծարք կնքե լու իրա կան շար ժա
ռիթ նե րը, գոր ծար քի իրա վա կան հետևանքնե րը փաս տա ցի առա ջաց նե լու՝ կող մե րի, այն է՝ 
Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի և Ըն կե րու թյան՝ ի դեմս տնօ րեն Մա րիամ Ավե տի սյա նի ներ քին 
կամ քի բա ցա կա յու թյու նը, գոր ծար քի եր կու կող մե րի դի տա վո րու թյու նը՝ ուղղ ված իրա վա
հա րա բե րու թյան ծագ ման տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լուն, վեր ջին նե րիս մո տա կա և հե ռա հար 
նպա տակ նե րը՝ կապ ված գոր ծար քի կնքման հետ, ինչ պես նաև գոր ծար քի փաս տա ցի կա
տար ված լի նե լու հան գա ման քը կեղծ գոր ծար քի մյուս հատ կա նիշ նե րի հա մա տեքս տում: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը սույն գոր ծով 
չեն իրա կա նաց րել գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ 
գնա հա տում կեղծ գոր ծար քի վե րոն շյալ պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը պար զե լու ուղ ղու
թյամբ: Այս պես, ստո րա դաս դա տա րան նե րը գոր ծար քի կեղծ լի նե լը և մաս նա վո րա պես` 
կեղծ գոր ծար քի կնքման իրա կան շար ժա ռի թը հիմ նա վո րել են՝ վկա յա կո չե լով Ալ բերտ Պետ
րոս սյա նի՝ «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի հան դեպ ստանձնած պար տա վո րու թյուն նե րի կա
տա րու մից խու սա փե լու հե ռա հար նպա տա կը՝ հիմք ըն դու նե լով Երևան քա ղա քի Կենտրոն և 
Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի և Հա յաս տա
նի բան կե րի մի ու թյան « Ֆի նան սա կան ար բիտ րաժ» հիմ նար կի ար բիտ րա ժային տրի բու նա
լի վճիռ նե րը, 20.08.2009 թվա կա նի վար կային և երաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րե րը, որոն
ցով հաս տատ ված են հա մա րել այն հան գա ման քը, որ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նը, իմա նա լով 
«ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի նկատ մամբ իր հա մա պարտ պար տա վո րու թյան մա սին և կան
խո րո շե լով ան բա րեն պաստ դա տա կան ակ տե րը, գույ քային պա տաս խա նատ վու թյու նից 
խու սա փե լու նպա տա կով 16.06.2011 թվա կա նին կնքել է առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը: 
Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը գոր ծար
քի կնքման իրա կան շար ժա ռի թի՝ ոչ իրա վա չափ նպա տա կի առ կա յու թյու նը հաս տատ ված 
են հա մա րել՝ առանց գնա հա տե լու գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես՝ 
ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նա գի րը: Այս պես, նշված պայ մա նագ
րով, ի ապա հո վումն վար կա տու «ԱՐՄՍ ՎԻՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ– ի և վար կա ռու «ԱՐԵ ՎԱԼԱՆՋ» 
ՍՊԸ– ի միջև 20.08.2009 թվա կա նին կնքված գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի կա տար
ման, գրա վադրվել է Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող` 
Արա գա ծոտ նի մար զում գտնվող 30 միա վոր ան շարժ գույք:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ստո րա դաս դա տա րան
ներն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ այն պար տա վո րու թյու նը, որի կա տա րու մից են
թադ րա բար խու սա փել է Ալ բերտ Պետ րոս սյա նը, ապա հով ված է եղել գրա վով, որ պի սի 
հան գա ման քը միան շա նակ չի դարձնում ստո րա դաս դա տա րան նե րի այն եզ րա հան գու մը, 
որ կնքված գոր ծար քի իրա կան նպա տա կը եղել է Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի՝ պար տա վո րու
թյան կա տա րու մից խու սա փե լը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը որևէ կերպ չեն 
պար զել գոր ծար քի մյուս կող մի, մաս նա վո րա պես՝ Ըն կե րու թյան՝ ի դեմս տնօ րեն Մա րիամ 
Ավե տի սյա նի դի տա վո րու թյու նը, ում՝ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի հետ որևէ փոխ կա պակցվա
ծու թյան վե րա բե րյալ ապա ցույց սույն գոր ծով չի ներ կա յաց վել։ Նման պայ ման նե րում Վճռա
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով հաս տատ ված հա մա րե լով կեղծ գոր ծար քի առ
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կա յու թյու նը՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն բա ցա հայ տել եր կու կող մե րի ներ քին կամ քը՝ 
ան տե սե լով, որ հո ղա մա սե րի գնորդ է հան դի սա ցել Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես քա ղա քա ցիա
կան իրա վուն քի ինքնու րույն սուբյեկտ, հետևա բար այն հան գա մանքնե րը, որ վի ճե լի գոր
ծար քի կնքու մից ամիս ներ ան ց փոխ վել են Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րը, որոնց թվում 
եղել է նաև Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի որ դին՝ Զա րեհ Պետ րոս սյա նը, և որ գոր ծար քի կնքու մից 
հե տո որո շա կի ժա մա նակ ան ց Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան վայ րի հաս ցեն հա մըն կել է 
Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին պատ կա նող հաս ցե ի հետ, դեռևս ինքնին, գոր ծում առ կա մյուս 
ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նից դուրս, առանց կեղծ գոր ծար քի վե րոգ րյալ բո լոր հատ կա
նիշ նե րը գոր ծով վեր հա նե լու և գնա հա տե լու, չեն կա րող վկայել այն մա սին, որ վի ճե լի գոր
ծար քը կող մե րի՝ Ըն կե րու թյան և Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի հա մար իրա վա կան հետևանքներ 
չի առա ջաց րել: 

Որ պես կեղծ գոր ծար քի հատ կա նիշ նե րից, մաս նա վո րա պես, գոր ծար քը փաս տա ցի կա
տար ված չլի նե լու հան գա ման քի հիմ նա վո րում՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը պատ ճա ռա բա
նել են, որ Ըն կե րու թյան կող մից Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին պայ մա նագ րի գի նը վճա րած լի նե
լու հան գա ման քը կա րող էր հաս տատ վել միայն ան կան խիկ ձևով կա տար ված վճար ման 
փաս տաթղթե րով, որ պի սին գոր ծի նյու թե րում առ կա չէ, ուս տի այդ հան գա ման քի հի ման 
վրա ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաս տատ ված են հա մա րել պայ մա նագ րի գի նը վճա րած 
չլի նե լու փաս տը՝ եզ րա կա ցու թյան գա լով նաև գոր ծար քի կեղծ լի նե լու մա սին: Մինչ դեռ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ վի ճե լի պայ մա նագ րի 3– րդ կե տով կող մե
րը հա վաս տիաց րել են, որ նույն պայ մա նագ րի ստո րագրման պա հին գնոր դը վճա րել է գույ
քի գի նը, իսկ վա ճա ռո ղը ստա ցել է այն ամ բող ջու թյամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, 
որ պայ մա նագ րում նման պայ մա նի առ կա յու թյան պա րա գա յում գոր ծում է պայ մա նագ րի 
գինն Ըն կե րու թյան կող մից Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին վճա րած լի նե լու կան խա վար կա ծը, քա
նի դեռ ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ այլ բան չի ապա ցուց վել: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ նույ նիսկ կան խիկ գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա վա կար գա վո
րում նե րի խախ տումն ինքնին չէր կա րող բա ցա ռել պայ մա նագ րի գի նը վճա րած լի նե լու հան
գա ման քը՝ հաշ վի առ նե լով, որ նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված պայ մա նագ րով կող մե
րը հա վաս տիաց րել են գու մա րի վճա րած լի նե լը: Այլ կերպ ասած, այն դեպ քում, երբ առու
վա ճառ քի պայ մա նագ րում որ պես ապ րան քի դի մաց վճար ման պահ նշվել է պայ մա նագ րի 
ստո րագրման պա հը, ապա պայ մա նա գի րը գնոր դի և վա ճա ռո ղի կող մից ստո րագրված լի
նե լու հան գա ման քը կա րող է վկայել գնոր դի կող մից ապ րան քի դի մաց վճա րում կա տա րած 
լի նե լու փաս տը: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ պայ մա նագ րի գի նը վճա
րած չլի նե լու հան գա ման քը հաս տատ ված հա մա րե լիս ևս ստո րա դաս դա տա րան նե րը թույլ 
են տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի խախ տում: 
Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյան լույ
սի ներ քո ան գամ գոր ծար քի դի մաց վճա րում կա տա րած չլի նե լը, այ սինքն՝ գոր ծար քը փաս
տա ցի կա տար ված չլի նե լը, պետք է գնա հատ վեր կեղծ գոր ծար քի մնա ցած հատ կա նիշ նե րի 
և գոր ծում առ կա մյուս ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը, որ պես գոր ծար քի կեղծ բնույ թը և գոր ծար քի հե
տևանքներն առա ջաց նե լու կող մե րի ներ քին կամ քի բա ցա կա յու թյու նը հիմ նա վո րող ապա
ցույց, վկա յա կո չել են նաև « Տիգ րիս» ՍՊԸ– ի կող մից 23.06.2014 թվա կա նին կազմ ված Կո
տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում գտնվող թվով 52 հո ղա մա սե րի գնա հատ ման հաշ վետ
վու թյուն նե րը, որոն ցով հաս տատ ված են հա մա րել այն հան գա ման քը, որ նշված հո ղա մա սե
րի շու կա յա կան ար ժե քը 16.06.2011 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մել է 268.300.000 ՀՀ դրամ, որի 
հի ման վրա եկել են այն հետևու թյան, որ վի ճարկ վող պայ մա նագ րի գինն է ա կա նո րեն 
ցածր է պայ մա նագ րի կնքման ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող շու կա յա կան գնից, ին չը 
նույն պես վկա յում է գոր ծար քի կեղծ բնույ թի մա սին: Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, 
ուսում նա սի րե լով վե րոն շյալ հաշ վետ վու թյուն նե րը, ար ձա նագ րում է, որ գնա հա տումն իրա
կա նաց նե լիս հիմք են ըն դուն վել այն պի սի ելա կե տային տվյալ ներ, որոնք հա կա սու թյան մեջ 
են մտ նում գոր ծում առ կա այլ ապա ցույց նե րի հետ, մաս նա վո րա պես՝ գնա հատ ման հաշ
վետ վու թյուն նե րի «Գ նա հատ վող օբյեկ տի նկա րագ րու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ 8– րդ կե
տում նշվել է. « Հո ղա մա սե րը գտնվում են Ձո րաղ բյուր հա մայն քում և կազ մում են ավե լի 
քա նի 4,4  հա հո ղային հա մա լիր, որը նա խա տես ված է բնա կե լի տնե րի կա ռուց ման հա մար», 
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իսկ « Շու կա յա կան ար ժե քի հաշ վարկ» վեր տա ռու թյամբ 11– րդ բաժ նում գնա հա տո ղը նշել է. 
« Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ գնա հատ վող հո ղա տա րած քը գյու ղատնտե սա կան կար
գա վի ճա կից վե րած վել է տնա մեր ձի, հետևա բար ստաց ված ար ժե քին պետք է ավե լաց նել 
նաև կա դաստ րային ար ժե քը»: Գնա հատ ման հաշ վետ վու թյան մեջ բեր ված հատ ված նե րից 
հետևում է, որ փոր ձա գե տը գնա հատ ման օբյեկտ հան դի սա ցող հո ղա մա սե րի նպա տա
կային նշա նա կու թյու նը նշել է որ պես բնա կա վայ րե րի, մինչ դեռ գոր ծի նյու թե րում առ կա՝ Կո
տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում գտնվող թվով 52 հո ղա մա սե րի սե փա կա նու թյան իրա
վուն քի պե տա կան գրանցման վկա յա կան նե րի հա մա ձայն՝ նշված հո ղա մա սե րի նպա տա
կային նշա նա կու թյու նը գյու ղատնտե սա կան է, իսկ օգ տա գործ ման նպա տա կը՝ վա րե լա հող: 
Ը նդ որում, գոր ծի նյու թե րում առ կա չէ որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ 16.06.2011 թվա կա նի 
դրու թյամբ նշված հո ղա մա սե րի նպա տա կային նշա նա կու թյու նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող
մից սահ ման ված կար գով փոխ վել և սահ ման վել է որ պես բնա կա վայ րե րի: Նման պայ ման
նե րում փոր ձա գե տի այն նշու մը, որ «գ նա հատ վող հո ղա տա րած քը գյու ղատնտե սա կան 
կար գա վի ճա կից վե րած վել է տնա մեր ձի», և հո ղա մա սե րի շու կա յա կան ար ժե քը որո շե լիս 
հո ղա մա սե րը բնա կա վայ րե րի նպա տա կային նշա նա կու թյան դի տար կե լը կաս կա ծի տակ են 
դնում գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը: Բա ցի այդ, գնա հատ
ման հաշ վետ վու թյուն նե րի « Շու կա յա կան ար ժե քի հաշ վարկ» վեր տա ռու թյամբ 11– րդ բաժ նի 
1.1 կե տում նշվել է «Գ նա հատ վող բնա կա րա նի 1 քմ ար ժեք» ար տա հայ տու թյու նը, մինչ դեռ 
տվյալ դեպ քում գնա հատ ման առար կա են դարձվել ոչ թե բնա կա րան ներ, այլ՝ հո ղա մա սեր։ 

Ն ման պայ ման նե րում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե
րը, գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն նե րը դի տար կե լով որ պես 16.06.2011 թվա կա նի դրու թյամբ 
վի ճե լի հո ղա մա սե րի շու կա յա կան ար ժե քը և ը ստ այդմ՝ գոր ծար քի կեղծ լի նե լը հիմ նա վո րող 
ապա ցույց, չեն անդրա դար ձել Կո տայ քի մար զի Ձո րաղ բյուր գյու ղում գտնվող թվով 52 հո
ղա մա սե րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման վկա յա կան նե րին, չեն գնա
հա տել դրանք հա մակ ցու թյան մեջ՝ ան տե սե լով գնա հատ ման հաշ վետ վու թյուն նե րում առ կա 
հա կա սու թյուն նե րը:

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա
րան նե րը, հաս տատ ված հա մա րե լով Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի և Ըն կե րու թյան միջև կնքված 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կեղծ բնույ թը, չեն իրա կա նաց րել ապա ցույց նե րի լրիվ, օբյեկ
տիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյուն և հա մակ ցու թյան մեջ չեն գնա հա տել կեղծ գոր
ծար քի բո լոր հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը՝ խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծը, որ պի սի պա րա գա յում առ կա է գոր ծի նոր քննու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյուն:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղոք նե րի 1– ին հիմ քի վե
րա բե րյալ վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան նե րում նշված փաս տարկ նե րը:

2. Վճռա բեկ բո ղոք նե րը երկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու
թյամբ.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րի հա
մա ձայն՝ կա ռա վա րի չը կա րող է ս նան կու թյան  վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո ոչ 
ուշ, քան մեկ տար վա ըն թաց քում դի մել դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու` 

ա) պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցում նե րը (այդ թվում` ոչ դրա մային) 
պար տա պա նի հետ փոխ կա պակցված ան ձանց, որոնք 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 ցում նե րը ցան կա ցած եր րորդ ան
ձանց, որոնք կա տար վել են սնան կու թյան  վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուն նա խոր դող 
երեք տար վա ըն թաց քում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա
նի հետ փոխ կա պակցված են հա մար վում` 

ա) պար տա պա նի նկատ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ
ման ված հիմ նա կան, դուստր կամ կա խյալ իրա վա բա նա կան ան ձը.

բ) պար տա պա նի ղե կա վա րը, ինչ պես նաև տնօ րեն նե րի խորհր դի (դի տորդ խորհր դի) 
ան դա մը, պար տա պա նի կո լե գիալ գոր ծա դիր մարմ նի ան դա մը, գլ խա վոր հաշ վա պա հը 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 51

(հաշ վա պա հը), ինչ պես նաև սնանկ ճա նա չե լու դի մում ներ կա յաց նե լու պա հից վեր ջին մեկ 
տար վա ըն թաց քում նշված պաշ տոն նե րից ազատ ված ան ձը.

գ) պար տա պա նի կա նո նադ րա կան (բաժ նե հա վաք, փա յա հա վաք) կա պի տա լի 20 և 
ավե լի տո կո սին տի րա պե տող ան ձը.

դ) պար տա պա նին կա տար ման հա մար պար տա դիր ցու ցում ներ տա լու կամ նրա որո
շում նե րը կան խո րո շե լու հնա րա վո րու թյուն ունե ցող ան ձը կամ մարմ նի ան դա մը:

Պար տա պա նի նկատ մամբ փոխ կա պակցված է հա մար վում նաև ան ձը, որը նույն մա
սում նշված ֆի զի կա կան ան ձանց հետ գտնվում է նույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սով սահ ման
ված հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, իսկ նույն մա սի «գ» կամ «դ» կե տե րի հիմ քով իրա վա բա նա
կան ան ձի փոխ կա պակցվա ծու թյան դեպ քում` նաև այդ ան ձի` նույն մա սի «բ» կե տում նշված 
պաշ տոն զբա ղեց նող ֆի զի կա կան ան ձը:

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձ պար տա պա նի հետ փոխ կա
պակցված են հա մար վում նրա ամու սի նը, նրանց հետ եր կու աս տի ճան ուղիղ վե րըն թաց և 
վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի մեջ գտնվող ան ձինք, եղ բայ րը, քույ րը և նրանց հետ 
ուղիղ վայ րըն թաց ազ գակ ցա կան կա պե րի մեջ գտնվող ան ձինք, ամուս նու եղ բայ րը, քույ րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որո շում նե րից մե կում ար ձա նագ
րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» կե տը նա խա
տե սում է սնան կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը` 
պար տա պա նի կող մից իրեն փոխ կա պակցված ան ձանց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ 
ստա նա լու պա հան ջով, որի 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 հանջնե րի բա վա րար ման նպա տա կով (տե՛ս 
Հա րու թյուն Զու լու մյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Աղա սի Ար սե նյանն ը նդ դեմ 
Գա յա նե և Ռու բեն Զու լու մյան նե րի թիվ ԵԿԴ/2304/02/10  քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րո հի շյալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
«ա» կե տի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ է հետևյալ փաս տա կազ մը՝ 

ա) պար տա պա նի կա տա րած փո խանցման ան հա տույց լի նե լը,
բ) փո խան ցու մը պար տա պա նի հետ փոխ կա պակցված ան ձանց կա տա րած լի նե լը,
գ) փո խան ցու մը պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց

քում կա տա րած լի նե լը: 
Իսկ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «բ» կե տի կի րառ

ման հա մար ան հրա ժեշտ է հետևյալ փաս տա կազ մը՝ 
ա) պար տա պա նի կա տա րած փո խանցման ան հա տույց լի նե լը,
բ) փո խան ցու մը պար տա պա նի սնան կու թյան  վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լուն նա

խոր դող երեք տար վա ըն թաց քում կա տա րած լի նե լը ցան կա ցած եր րորդ ան ձի:
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ 

հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» և «բ» կե տե րի՝ սույն գոր ծով կի րա ռե լի ու թյան հար ցին, ար ձա նագ
րել է, որ գոր ծում առ կա չէ Ըն կե րու թյան կող մից Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին հո ղա մա սե րի ար
ժե քի վճար ման վե րա բե րյալ գրա վոր ապա ցույց, մինչ դեռ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նին 10.400.000 
ՀՀ դրամ վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը Ըն կե րու թյան կող մից կա տա րե լու հան գա ման քը 
կա րող էր հաս տատ վել միայն Ըն կե րու թյան կող մից ան կան խիկ ձևով կա տար ված վճար
ման փաս տաթղթե րով: 

Վե րը նշված մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում հա մադ րե լով և գնա հա տե լով 
սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի փաս տե րը` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում Վե
րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Նախ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» կե տի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման
նե րից է փո խան ցու մը փոխ կա պակցված ան ձին կա տա րած լի նե լը: Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայց վո րի կող մից չի ներ կա յաց վել որևէ ապա ցույց առու
վա ճառ քի պայ մա նագ րի կնքման պա հին գոր ծար քի մյուս կող մի՝ պար տա պա նի հետ փոխ
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կա պակցված ան ձ հան դի սա նա լու մա սին: Հետևա բար միայն այս պայ մա նի բա ցա կա յու
թյունն ար դեն իսկ բա վա րար է վե րոն շյալ կե տը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չլի նե լու հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» 
և «բ» կե տե րով սահ ման ված պայ ման նե րից փո խանցման ան հա տու ցե լի ու թյա նը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով սնան կու թյան կա ռա վար չի կող մից վի ճարկ վող և 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի իմաս տով հա տու ցե լի գոր ծարք հա մար վող առու վա ճառ
քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի՝ մյուս կող մին (գ նոր դին) որ պես սե փա
կա նու թյուն գույ քը հանձնե լու պար տա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նում է Ըն կե րու թյան՝ 
այդ ապ րանքն ըն դու նե լու և դրա հա մար վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը: Ը նդ որում, նշված 
պայ մա նագ րի 3– րդ կե տով կող մե րը հա վաս տիաց րել են, որ նույն պայ մա նագ րի ստո
րագրման պա հին գնոր դը վճա րել է գույ քի գի նը, իսկ վա ճա ռողն ստա ցել է այն ամ բող ջու
թյամբ: Հետևա բար սույն գոր ծով պար տա պա նի կող մից կա տար ված փո խան ցու մը են
թադրվում է հա տու ցե լի այլ բան ապա ցուց ված չլի նե լու պայ ման նե րում: Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի հիմ քով 
կա տար ված փո խան ցու մը հետ պա հան ջե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան մա սով հայց վո րի կող
մից չի ապա ցուց վել գոր ծար քի ան հա տույց լի նե լը: Հայց վո րը վկա յա կո չել է միայն այն, որ 
ան կան խիկ վճա րու մը հա վաս տող ապա ցույց առ կա չէ նո տա րա կան գոր ծում, որ պի սի հան
գա ման քը Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բա վա րար չէ գոր ծար քի ան հա տույց լի նե լը 
հա վաս տե լու հա մար, քա նի որ ան գամ ան կան խիկ վճա րում նե րի կա նոն նե րը խախ տե լը 
դեռևս չի նշա նա կում, որ գոր ծար քը եղել է ան հա տույց՝ հաշ վի առ նե լով, որ վի ճարկ վող գոր
ծար քում, որն ստա ցել է նո տա րա կան վա վե րա ցում, կող մերն ըն դու նել են, որ վճա րու մը 
փաս տա ցի կա տար ված է:

Ն ման պայ ման նե րում սույն գոր ծով բա ցա կա յում են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քի 54– րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը, ուս տի ան հիմն է Վե
րաքննիչ դա տա րա նի՝ 16.06.2011 թվա կա նի հո ղա մա սի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի նկատ
մամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54– րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի լի նե լու վե րա բե րյալ 
եզ րա հան գու մը: 

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղոք նե րի 2– րդ հիմ քի 
վերա բե րյալ վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան նե րում նշված փաս տարկ նե րը: 

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար՝ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տի վո րեն հե տա զո տե լու 
և ար դյուն քում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը պար զե լու 
նպա տա կով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են բա վա րար ված հայ ցա
պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման 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 րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան 
ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա
մա պա տաս խան:

Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա
յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու
թյան ներ կա փու լում, Վճռա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. « Նո րո վի» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ 

Մար գա րի տա Հով սե փյա նի և Ալ բերտ Պետ րոս սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րի նե Մու րա դյա նի 
վճռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
30.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում։

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/1469/02/14 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/1469/02/14    
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Հ. Ենո քյան 
Դա տա վոր ներ`    Ս. Մի քայե լյան
    Ն. Բար սե ղյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան) և Լու սի նե Շի րի նյա

նի ներ կա յա ցու ցիչ Աշոտ Սարգսյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 09.04.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ալ բերտ Այ նա ջյա նի ը նդ դեմ Սո
նա Բո րյա նի (Շի րի նյան), Լու սի նե Շի րի նյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Երևա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման` 
հա մա տեղ ամուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը ճա նա չե լու, նվի րատ վու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և դրա հի ման 
վրա կա տար ված գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ալ բերտ Այ նա ջյա նը պա հան ջել է ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան 

իրա վուն քը Երևա նի Րաֆ ֆու 77– րդ շեն քի թիվ 14 բնա կա րա նի նկատ մամբ, ան վա վեր ճա
նա չել 13.10.2008 թվա կա նին կնքված այդ բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և 
դրա հի ման վրա կա տար ված իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:  

Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Կատ վա լյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.02.2015 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
09.04.2015 թվա կա նի որոշ մամբ վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 02.02.2015 
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 Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան) և Լու սի նե 
Շի րի նյա նի ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Ալ բերտ Այ նա ջյա նը և նրա ներ կա յա
ցու ցի չը։ 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 55

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

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ, 201– րդ, 

298– րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ, 47– րդ, 
48– րդ, 51– րդ, 53– րդ, 220– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը որո շում կա յաց նե լիս չի կա տա րել գոր ծում առ կա բո լոր 

ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, ին չի ար դյուն քում 
հան գել է սխալ հետևու թյան: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով այն հան գա ման քը, որ Լու սի նե Շի
րի նյա նը, հան դի սա նա լով նվի րա տու Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան) քույ րը, իմա ցել է, որ Սո նա 
Բո րյա նը (Շի րի նյան) և Ալ բերտ Այ նա ջյանն ամու սին ներ են, այդ հան գա ման քը բա վա րար է 
հա մա րել եզ րա կաց նե լու հա մար, որ Լու սի նե Շի րի նյա նը պետք է իմա նար վի ճե լի բնա կա
րա նի՝ հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա նա լու ու Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան) մոտ նվի
րատ վու թյան գոր ծար քի կնքման հա մար ան հրա ժեշտ լիա զո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա
սին: Մինչ դեռ հաշ վի առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի պա հան ջը` 
միայն Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան) և Ալ բերտ Այ նա ջյա նի ամու սին ներ լի նե լու փաս տի հաս
տա տու մը բա վա րար հիմք չէ են թադ րե լու, որ Սո նա Բո րյա նը (Շի րի նյան) հա մա տեղ գույ քը 
տնօ րի նե լու լիա զո րու թյուն չի ունե ցել, քա նի որ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե
րից մե կի կող մից կնքված` ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան տնօ րին ման գոր ծար քը մնա ցած 
մաս նա կից նե րի պա հան ջով կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել միայն այն դեպ քում, եթե ապա
ցուց վի, որ գոր ծար քի մյուս կողմն իմա ցել է կամ ակնհայ տո րեն պետք է իմա նար այդ մա
սին: Սույն գոր ծով, սա կայն, վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան ըն թաց քում չի ապա ցուց վել այն 
հան գա ման քը, որ Լու սի նե Շի րի նյանն իմա ցել է կամ ակնհայ տո րեն պետք է իմա նար հա
մա սե փա կա նա տե րե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին:

Այս կամ այն հան գա ման քի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը պետք է լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի բազ մա
կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետևու 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 իրա վուն քը և ներ
քին հա մոզ մուն քը: Սույն գոր ծով, սա կայն, Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան)` վի ճե լի գոր ծար քը 
կնքե լու հա մար ան հրա ժեշտ լիա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին Լու սի նե Շի րի
նյա նի իմա նա լու կամ իմա նա լու ակնհայտ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րող 
որևէ հիմ նա վոր ապա ցույց Ալ բերտ Այ նա ջյա նը չի ներ կա յաց րել Դա տա րա նում գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է 
այն հան գա ման քը, որ գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րով չի հաս տատ վել այն հան գա
ման քը, որ Ալ բերտ Այ նա ջյա նը տվել է իր գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը Սո նա Բո րյա նին 
(Շի րի նյան)` վի ճե լի բնա կա րա նը քրո ջը` Լու սի նե Շի րի նյա նին նվի րե լու կա պակ ցու թյամբ:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան հիմն կեր պով ան թույ լատ րե լի է հա մա րել Բաբ կեն Օհա
նյա նի` որ պես վկա դա տա րա նում տրված ցուց մունքնե րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 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 մունքներ վկա յա կո չե լու հնա րա վո
րու թյու նից:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան վա վեր է ճա նա չել նվի րատ վու թյան գոր ծարքն ամ բող ջու
թյամբ` որևէ կերպ չհիմ նա վո րե լով նշված հան գա ման քը, մինչ դեռ Սո նա Բո րյա նը (Շի րի
նյան) իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող բաժ նե մա սը կա րող էր տնօ րի նել 
իր հայե ցո ղու թյամբ` նվի րե լով այն իր քրո ջը: 
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 09.04.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս
տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը հիմ նա վոր է և իրա վա չափ: Վե րաքննիչ դա տա րա

նը, ար ձա նագ րե լով վի ճարկ վող գոր ծար քի կնքման հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքով նա խա տես ված ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի 
տնօ րին ման վե րա բե րյալ վա վե րա պայ ման նե րի բա ցա կա յու թյու նը, փաս տել է, որ սույն գոր
ծով բնա կա րա նի վե րա բե րյալ նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը կնքե լիս պար տա դիր 
պետք է առ կա լի ներ Ալ բերտ Այ նա ջյա նի` որ պես գույ քի հա մա տեղ սե փա կա նա տի րոջ նո
տա րա կան կար գով հաս տատ ված հա մա ձայ նու թյու նը, մինչ դեռ բա ցի այն, որ գոր ծար քը 
կնքե լիս այն բա ցա կայել է, Սո նա Բո րյա նը տվել է ակնհայտ կեղծ հայ տա րա րու թյուն այն 
մա սին, որ ինքն ամուս նա ցած չէ։ 

Լու սի նե Շի րի նյա նը գոր ծար քը վա վե րաց նե լու ժա մա նակ քա ջա տե ղյակ է եղել բնա կա
րա նի՝ Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան) և Ալ բերտ Այ նա ջյա նի հա մա տեղ ամուս նա կան կյան քի 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված լի նե լու և Ալ բերտ Այ նա ջյա նի կող մից, որ պես Սո նա Բո րյա նի (Շի
րի նյան) ամու սին, գոր ծար քի կնքմա նը մաս նակ ցե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին։ Հետևա
բար ան հիմն է բո ղո քի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, թե Լու սի նե Շի րի նյա նը չի իմա ցել հա
մա սե փա կա նա տե րե րի միջև հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին։ 

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) 23.09.2008 թվա կա նին կնքված բնա կա րա նի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով վա ճա

ռող ներ Ար ման Անդ րե ա սյա նը և Գա րիկ Անդ րե ա սյա նը վա ճա ռել են, իսկ գնորդ Սո նա Շի
րի նյա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րել Երևան քա ղա քի Րաֆ ֆու 77– րդ շեն քի թիվ 
14 հաս ցե ում գտնվող բնա կա րա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 58): 

2) 13.10.2008 թվա կա նին կնքված բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հա մա
ձայն` նվի րա տու Սո նա Շի րի նյա նը պար տա վոր վել է նվի րա ռու Լու սի նե Շի րի նյա նի սե փա
կա նու թյանն ան հա տույց հանձնել Երևա նի Րաֆ ֆու 77– րդ շեն քի թիվ 14 հաս ցե ում գտնվող 
բնա կա րա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 11): 

3) Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման 29.10.2008 թվա կա նի թիվ 2622443 
վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևա նի Րաֆ ֆու 77– րդ շեն քի թիվ 14 բնա կա րա նի նկատ մամբ 
գրանցված է Լու սի նե Շի րի նյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 53– 54): 

4) Սույն գոր ծով 19.01.2015 թվա կա նին դա տաքննու թյան ըն թաց քում որ պես վկա ցուց
մունք տված Բաբ կեն Օհա նյա նը հայտ նել է, որ Ալ բերտ Այ նա ջյա նը տե ղյակ է եղել, որ վի ճե
լի գույ քը ձեռք է բեր վել Լու սի նե Շի րի նյա նի հա մար, սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ վեր ջինս 
գույ քը ձեռք բե րե լու պա հին խնդիր ներ է ունե ցել ամուս նու հետ, գոր ծար քը կնքվել է Լու սի նե 
Շի րի նյա նի քրոջ` Սո նա Շի րի նյա նի ան վամբ: Ալ բերտ Այ նա ջյա նը խու սա փել է մի ջամ տել 
Լու սի նե Շի րի նյա նի և Սո նա Շի րի նյա նի հա րա բե րու թյուն նե րին` հայտ նե լով, որ կա րող են 
գոր ծար քից ծա գող իրա վունքնե րը գրան ցել այն պես, ինչ պես ցան կա նում են: Ալ բերտ Այ նա
ջյա նը քա ջա տե ղյակ է եղել, որ բնա կա րա նը Լու սի նե Շի րի նյա նինն է լի նե լու: Ալ բերտ Այ նա
ջյա նը գոր ծար քը կնքե լիս գտնվել է նո տա րա կան գրա սե նյա կի բա կում, սա կայն ի պա տաս
խան գոր ծար քի կող մե րի, ինչ պես նաև վկայի (ով նո տա րա կան գրա սե նյակ է գնա ցել կող մե
րին օգ նե լու փաս տաթղթե րի հար ցում) առա ջար կին` ներս մտ նե լու և մաս նակ ցե լու գոր ծար
քի կնքմա նը` հա մա ձայ նու թյուն տա լու մի ջո ցով, Ալ բերտ Այ նա ջյա նը հրա ժար վել է ներս 
մտ նել` հայտ նե լով, որ ինչ պես ցան կա նում են, կա րող են գրան ցել, որից հե տո էլ Սո նա Շի
րի նյա նը տվել է հայ տա րա րու թյուն ամուս նա ցած չլի նե լու մա սին, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
կնքել գոր ծար քը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 77):



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 57

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, 
որ տվյալ դեպ քում ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ
վու թյան դեպ քում մյուս հա մա սե փա կա նա տի րոջ (հա մա սե փա կա նա տե րե րի) կող մից հա մա
ձայ նու թյուն տա լու հար ցի վե րա բե րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի
կա ձևա վո րե լու հա մար.

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան
քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ
կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցին. արդյո՞ք հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս
նակ ցի կող մից կնքված նվի րատ վու թյան գոր ծար քը մյուս մաս նակ ցի պա հան ջով կա րող է 
ան վա վեր ճա նաչ վել այն դեպ քում, երբ գոր ծում առ կա չէ որևէ գրա վոր ապա ցույց այն մա
սին, որ մյուս մաս նա կի ցը տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը գոր ծար քը կնքե լիս: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 201– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ամուս նու
թյան ըն թաց քում ամու սին նե րի ձեռք բե րած գույ քը նրանց հա մա տեղ սե փա կա նու թյունն է, 
եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով կամ նրանց միջև կնքված պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը տնօ րին վում է բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու
թյամբ` ան կախ այն բա նից, թե մաս նա կից նե րից ով է կնքում գույ քը տնօ րի նե լու գոր ծար քը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից յու րա քան չյուրն իրա վունք ունի կնքե լու ը նդ հա նուր գույ
քը տնօ րի նե լու գոր ծարք ներ, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ նրանց հա մա ձայ նու թյամբ: Հա
մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից մե կի կող մից կնքված` ը նդ հա նուր սե փա կա նու
թյան տնօ րին ման գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մնա ցած մաս նա կից նե րի պա
հան ջով` գոր ծարք կնքող մաս նակ ցի մոտ ան հրա ժեշտ լիա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում, եթե ապա ցուց վի, որ գոր ծար քի մյուս կողմն իմա ցել է կամ ակնհայ տո րեն պետք է 
իմա նար այդ մա սին: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 599– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ը նդ հա նուր 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյու նը թույ լատրվում է հա
մա տեղ սե փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյամբ` նույն օրենսգրքի 
198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կա նոն նե րի պահ պան մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 289– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր ծարք նե րը քա ղա
քա ցի նե րի և իրա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն ներն են, որոնք ուղղ ված են քա
ղա քա ցիա կան իրա վունքներ 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 օրենսգրքի 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` միա կողմ: Նույն 
հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար ան հրա ժեշտ է եր կու կող մի 
(ե րկ կողմ գոր ծարք) կամ երեք ու ավե լի կող մե րի (բազ մա կողմ գոր ծարք) հա մա ձայ նեց ված 
կամ քի ար տա հայ տու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ օրեն քին, այլ իրա վա
կան ակ տե րին կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյա նը հա մա պա տաս խան միա կողմ գոր ծարք 
կնքե լու հա մար ան հրա ժեշտ և բա վա րար է մեկ կող մի կամ քի ար տա հայ տու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում անդրա դառ նա լով 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ և 201– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված վե րոն շյալ 
իրա վադ րույթ նե րի մեկ նա բա նու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան 
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մաu նա կից նե րից մե կի կող մից կնքված` ը նդ հա նուր uե փա կա նու թյան տնo րին ման գոր
ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար բա վա րար չէ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաu նա կից
նե րի` ամուuին ներ հան դիuա նա լու մաuին գոր ծար քի մյուu կող մի, մաu նա վո րա պեu` գնոր դի 
տե ղե կաց ված լի նե լու փաu տը: Նման պա հան ջը դա տա րա նի կող մից կա րող է բա վա րար վել 
միայն, եթե միա ժա մա նակ առ կա են եր կու պայ ման ներ` 

1. հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ վի ճե լի գոր ծար քը կնքե լու հա մար ան
հրա ժեշտ լիա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը, 

2. գոր ծար քի մյուս կող մի այդ մա սին իմա նա լը կամ դրա մա սին ող ջամ տո րեն են թադ
րե լու ակնհայտ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը (տե՛ս Թա գուշ Պետ րո սյանն ը նդ դեմ Ժան
նա Ղա զա րյա նի թիվ 3– 459(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
30.03.2007 թվա կա նի որո շու մը, Գա յա նե Թու մա սյանն ը նդ դեմ Հով հան նես Երի ցյա նի և 
մյուս նե րի թիվ ԱՐԴ1/0956/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
30.04.2015 թվա կա նի որո շու մը): 

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե
փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան վե րա բե րյալ իրա վադ րույթ նե րը` ար
ձա նագ րե լով, որ օրենսդի րը, հաշ վի առ նե լով ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա
վուն քի ծագ ման հիմ քը՝ ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և օրեն քով նա խա տես ված այլ 
դեպ քե րը, ը ստ է ու թյան, ամ րագ րել է ը նդ հա նուր գույ քը տնօ րի նե լու ժա մա նակ մյուս հա մա
սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան և դրա տնօ րին ման գոր ծարք կնքե լու իրա վուն քի առ
կա յու թյան կան խա վար կա ծը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան գույ
քը տնօ րի նե լու ժա մա նակ մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կան խա վար կա
ծը նվի րատ վու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ, քա նի որ հա մա տեղ սե
փա կա նու թյան գույ քի նվի րատ վու թյան դեպ քում օրենսդի րը նա խա տե սել է սահ մա նա փա
կում ներ: Այս պես, հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան ձևով 
տնօ րին ման հա մար պար տա դիր կեր պով ան հրա ժեշտ է բո լոր հա մա սե փա կա նա տե րե րի 
հա մա ձայ նու թյու նը, և չի սահ ման վել բա ցա ռու թյուն (տե՛ս Նա րի նե Նալ բան դյանն ը նդ դեմ 
«Ին տար կո Քոնսթ րաքշն» ՓԲԸ– ի բաժ նե տեր Հրաչ– Ներ սես Կապ րի ե լյա նի, Արա գած Ախո
յա նի թիվ ԵՔԴ/0256/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 
թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով վե րոն շյալ որոշ մամբ ար տա հայտ ված դիր քո րո
շու մը, ար ձա նագ րում է, որ ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի 
նվի րատ վու թյան դեպ քում կի րա ռե լի չէ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի` գույ քը տնօ
րի նե լու հա մա ձայ նու թյան կան խա վար կա ծը: Նկա տի ունե նա լով այն, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րու մից բա ցի, 
օրենսդի րը նա խա տե սել է նաև հա տուկ կար գա վո րում նվի րատ վու թյան գոր ծար քի հա մար` 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 599– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ օրենսդրի կող մից նման հա տուկ նորմ նա խա տե սելն ինքնան պա տակ չէ: 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի վե րոն շյալ հոդ վա ծում ամ րագ րե լով « հա մա տեղ սե փա կա
նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյուն» ար տա հայ տու թյու նը` օրենսդի րը կարևո
րել է հա մա տեղ սե փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի կա մա հայտ նու թյու նը նվի րատ վու
թյան գոր ծարք կնքե լիս: Հետևա բար ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 
գույ քը նվի րե լիս պա հանջվում է բո լոր հա մա սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը, իսկ 
հա մա սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կան խա վար կա ծը չի գոր ծում: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ի տար բե րու թյուն գոր ծարք նե րի` 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյունն ինքնին չի առա ջաց նում, փո փո
խում կամ դա դա րեց նում իրա վունքներ ու պար տա կա նու թյուն ներ: Այդ պի սի հա մա ձայ նու
թյան դերն ավե լի սահ մա նա փակ է: Հա մա ձայ նու թյունն ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է, որի 
առ կա յու թյամբ եր կու կամ ավե լի կող մե րի հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյու նը 
(ե րկ կողմ կամ բազ մա կողմ գոր ծարք նե րի դեպ քում) կամ մեկ կող մի կա մա հայտ նու թյու նը 
(միա կողմ գոր ծար քի դեպ քում) հնա րա վո րու թյուն է ստա նում առա ջաց նե լու, փո փո խե լու 
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կամ դա դա րեց նե լու իրա վա հա րա բե րու թյուն, այլ կերպ ասած՝ այն հան դի սա նում է ան հրա
ժեշտ նա խա պայ ման գոր ծար քի կնքման հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով նվի րատ վու թյան գոր ծարք կնքե լու հա մար հա մա տեղ սե փա կա նու թյան 
մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյան ձևին` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդի րը հա
մա ձայ նու թյան կոնկ րետ ձև չի նա խա տե սել ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ 
հոդ վա ծի 3– րդ, այն պես էլ նույն օրենսգրքի 599– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տե րով: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ
րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը որո շե լու վե րա բե րյալ գոր ծով 24.02.2012 թվա
կա նի թիվ ՍԴՈ– 1009 որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյա նը` այդ մա սի առա ջին նա խա դա սու թյան դրույթ նե րի սահ մա նադ րաի րա վա կան այն 
բո վան դա կու թյամբ, հա մա ձայն որի` հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից յու րա
քան չյուրն իրա վունք ունի կնքե լու ը նդ հա նուր գույ քը տնօ րի նե լու գոր ծարք ներ, եթե այլ բան 
նա խա տես ված չէ նրանց հա մա ձայ նու թյամբ` նկա տի ունե նա լով, որ ներ քո հի շյալ դեպ քե
րում առան ձին մաս նակ ցի կող մից գույ քի տնօ րին ման գոր ծարք կնքե լիս ան հրա ժեշտ է բո
լոր հա մա սե փա կա նա տե րե րի պո զի տիվ հա մա ձայ նու թյու նը, ին չը կփաս տի գոր ծարք 
կնքող մաս նակ ցի մոտ ան հրա ժեշտ լիա զո րու թյան առ կա յու թյու նը: Այդ դեպ քերն են.

ա) երբ հա մա սե փա կա նա տե րե րի իրա վունքնե րը պե տա կան գրան ցում են ստա ցել և 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման վկա յա կա նում հստակ նշված է, որ գույ քը պատ կա
նում է կոնկ րետ սե փա կա նա տե րե րի` հա մա սե փա կա նու թյան իրա վուն քով,

բ) երբ « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
18– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կար գով ու դեպ քե րում գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րը և 
սահ մա նա փա կում նե րը ծա գում են օրեն քի հի ման վրա և ունեն իրա վա բա նա կան ուժ` ան
կախ պե տա կան գրան ցու մից: 

Այս պի սով, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քննար կե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի սահ մա նադ րա կա նու
թյան հար ցը, ար ձա նագ րել է մաս նակ ցի պո զի տիվ հա մա ձայ նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը 
որո շա կի դեպ քե րում` չմաս նա վո րեց նե լով հա մա ձայ նու թյան ձևը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հա մա տեղ սե փա կա նու
թյան ներ քո գտնվող գույ քի նվի րատ վու թյան դեպ քում մյուս մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյու նը 
կա րող է դրսևոր վել ցան կա ցած ձևով` պայ մա նով, որ այդ հա մա ձայ նու թյու նը լի նի հստակ 
ար տա հայտ ված: Բա ցի այդ, նկա տի ունե նա լով, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի 
հա մա ձայ նու թյու նը գոր ծարք չէ, այլ ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է գոր ծար քի կնքման հա
մար` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ
քի նվի րատ վու թյան դեպ քում մյուս մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյան ձևի նկատ մամբ են թա կա 
չեն կի րառ ման գոր ծար քի ձևի վե րա բե րյալ օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րը, այլ կերպ 
ասած` նման հա մա ձայ նու թյան ար տա հայտ ման հա մար պար տա դիր չէ նո տա րա կան ձևի 
պահ պան ման պա հան ջը։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ապա ցու ցի իր պա հանջնե րի և առար
կու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած հան գա մանքնե րը: Նույն հոդ վա ծի 6– րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե 
բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո վի ճե լի է մնում փաս տի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը, ապա դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է այդ փաս տի ապա ցուց
ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե
րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ 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 որոշ 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 ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե
տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և 
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փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա իրա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս Ռու զան
նա Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա 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 որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ապա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը 
հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Անա հիտ Խա չատ
րյա 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 որո շու մը):

Սույն գոր ծով չեն վի ճարկ վել հետևյալ փաս տե րը. Սո նա Շի րի նյա նը և Ալ բերտ Այ նա
ջյանն ամուս նա ցել են 1999 թվա կա նին, նրանց ամուս նու թյու նը գրանցվել է քա ղա քա ցիա
կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման (Ք ԿԱԳ) մարմ նում, Սո նա Շի րի նյա նը և Ալ բերտ Այ նա
ջյա նը դա տա կան կար գով ամուս նա լուծ վել են 2011 թվա կա նին:

Սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի հա մա ձայն` 23.09.2008 թվա կա նին կնքված բնա
կա րա նի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով վա ճա ռող ներ Ար ման Անդ րե ա սյա նը և Գա րիկ Անդ
րե ա սյա նը վա ճա ռել են, իսկ գնորդ Սո նա Շի րի նյա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րել 
Երևան քա ղա քի Րաֆ ֆու 77– րդ շեն քի թիվ 14 հաս ցե ում գտնվող բնա կա րա նը: 13.10.2008 
թվա կա նին կնքված բնա կա րա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով նվի րա տու Սո նա Շի րի
նյա նը պար տա վոր վել է նվի րա ռու Լու սի նե Շի րի նյա նի սե փա կա նու թյանն ան հա տույց 
հանձնել Երևա նի Րաֆ ֆու 77– րդ շեն քի թիվ 14 հաս ցե ում գտնվող բնա կա րա նը: Սե փա կա
նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման 29.10.2008 թվա կա նի թիվ 2622443 վկա յա կա նի 
հա մա ձայն` Երևա նի Րաֆ ֆու 77– րդ շեն քի թիվ 14 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանցվել է Լու
սի նե Շի րի նյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Սո նա Շի րի նյա նի` 13.10.2008 թվա կա նին նո
տա րա կան կար գով վա վե րաց ված հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` բնա կա րա նը ձեռք բե րե լու 
պա հին ինքն ամուս նա ցած չի եղել, այդ գույ քի նկատ մամբ այլ ան ձինք չու նեն սե փա կա նու
թյան կամ այլ իրա վունքներ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը մեր ժել է հայ ցա պա հանջն այն հիմ նա վոր մամբ, որ հայց վո
րը տե ղյակ է եղել նվի րատ վու թյան գոր ծար քի մա սին և 2008 թվա կա նից մինչև դա տա րան 
դի մե լու օրը մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել վի ճե լի գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա
վուն քը ճա նա չե լու, գրան ցե լու, այլ ան ձանց ոտնձգու թյուն նե րից պաշտպա նե լու, այ սինքն` 
սե փա կա նա տի րոջ իր իրա վա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ, որ պի սի հան
գա ման քը վկա յում է նրա կող մից իրեն պատ կա նող գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քից 
հրա ժար վե լու, գույ քի տի րա պե տու մից, օգ տա գոր ծու մից և տնօ րի նու մից նրա մե կու սաց ման 
մա սին: Դա տա րա նը, գնա հա տե լով վկայի ցուց մունքնե րը, հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ հայց վո րը, իմա նա լով գոր ծար քի մա սին, ներ կա գտնվե լով նո տա րա կան գրա սե նյա կում, 
ար դեն իսկ տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը նման գոր ծար քի կնքման հա մար և իր գոր ծո ղու
թյուն նե րով հրա ժար վել է իրեն պատ կա նող գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քից: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, ար ձա նագ րել է, որ հա մա տեղ 
սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյու նը` հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի 
տնօ րին ման վե րա բե րյալ, որ պես միա կողմ գոր ծարք, նույն պես պետք է ձևա կերպ վեր գրա
վոր և վա վե րաց վեր նո տա րա կան կար գով, ին չը, սա կայն, բա ցա կա յում է: Ավե լին, նո տա րա
կան գրա սե նյա կում Սո նա Շի րի նյա նը հայ տա րա րու թյուն է տվել, որ նշված գույ քը ձեռք բե րե
լու պա հին ամուս նա ցած չի եղել, որ պես զի դրա նով շրջան ցի հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող գույ քի օտար ման ար գելք հան դի սա ցող հա մա սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու
թյու նը:  Հետևա բար բո ղո քում նշված այն հիմ քը, թե Դա տա րա նը վկայի ցուց մունքնե րով չէր 
կա րող պար զել գոր ծի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա ման քի առ կա յու թյու նը, 
այն է` հա մա սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյու նը, հիմ նա վոր է, քա նի որ այն կա րող էր հաս
տատ վել բա ցա ռա պես գրա վոր ձևա կերպ ված, ստո րագրված և նո տա րա կան կար գով վա վե
րաց ված հա մա ձայ նու թյամբ: Մինչ դեռ ամուս նու` նո տա րա կան գրա սե նյա կի բա կում գտնվե լու 
հան գա ման քը, եթե նույ նիսկ դա այդ պես է, ինքնին չի նշա նա կում, որ ամու սի նը հա մա ձայն է 
եղել հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը նվի րե լու հար ցում: Վե րոգ րյա լի հի ման 
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վրա Վե րաքննիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետևու թյան, որ նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը 
են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման` հաշ վի առ նե լով այն, որ պայ մա նագ րի մյուս կողմ հան դի սա
ցող Սո նա Բո րյա նի (Շի րի նյան) քույրն ակնհայ տո րեն պետք է իմա նար իր քրոջ ամուս նու թյան 
մեջ գտնվե լու մա սին, ինչ պես նաև ամուս նու հա մա ձայ նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան մա սին:

Վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում անդրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա
րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը.

Սույն գոր ծով ի հա վաս տումն Ալ բերտ Այ նա ջյա նի կող մից վի ճե լի գոր ծար քի կնքման 
հա մար տրված հա մա ձայ նու թյան՝ վկա յա կոչ վել է վկա Բաբ կեն Օհա նյա նի ցուց մուն քը, որը 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից որակ վել է որ պես ան թույ լատ րե լի ապա ցույց:

Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո 
գտնվող գույ քը տնօ րի նե լու հա մար տրված հա մա ձայ նու թյան՝ գոր ծար քի կնքման նա խա
պայ ման լի նե լու և դրա ձևի վե րա բե րյալ օրենսդրա կան հա տուկ կար գա վո րում նա խա տես
ված չլի նե լու պա րա գա յում կի րա ռե լի չեն Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից վկա յա կոչ ված 
ապա ցուց ման մի ջոց նե րի սահ մա նա փա կում նե րը: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ վկայի ցուց մուն քը սույն գոր ծով թույ լատ րե լի ապա ցույց էր և են թա կա էր գնա
հատ ման գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տի վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն բո վան դա կե լու տե սան կյու նից: Մաս նա վո րա պես` վկայի ցուց մուն քի հա մա ձայն` Ալ
բերտ Այ նա ջյա նը տե ղյակ է եղել, որ վի ճե լի գույ քը ձեռք է բեր վել Լու սի նե Շի րի նյա նի հա
մար, սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ վեր ջինս գույ քը ձեռք բե րե լու պա հին խնդիր ներ է ունե ցել 
ամուս նու հետ, գոր ծար քը կնքվել է Լու սի նե Շի րի նյա նի քրոջ` Սո նա Շի րի նյա նի ան վամբ: 
Հա մա ձայն վկայի ցուց մուն քի` Ալ բերտ Այ նա ջյա նը խու սա փել է մի ջամ տել Լու սի նե Շի րի
նյա նի և Սո նա Շի րի նյա նի հա րա բե րու թյուն նե րին` հայտ նե լով, որ կա րող են գոր ծար քից 
ծա գող իրա վունքնե րը գրան ցել այն պես, ինչ պես ցան կա նում են: Վկան հայտ նել է, որ Ալ
բերտ Այ նա ջյա նը քա ջա տե ղյակ է եղել, որ բնա կա րա նը Լու սի նե Շի րի նյա նի հա մար է ձեռք 
բեր վել: Վկան միա ժա մա նակ հայտ նել է, որ Ալ բերտ Այ նա ջյա նը գոր ծար քը կնքե լիս գտնվել է 
նո տա րա կան գրա սե նյա կի բա կում, սա կայն ի պա տաս խան գոր ծար քի կող մե րի, ինչ պես 
նաև վկայի (ով նո տա րա կան գրա սե նյակ է գնա ցել կող մե րին օգ նե լու փաս տաթղթե րի հար
ցում) առա ջար կին` ներս մտ նե լու և մաս նակ ցե լու գոր ծար քի կնքմա նը` հա մա ձայ նու թյուն 
տա լու մի ջո ցով, Ալ բերտ Այ նա ջյա նը հրա ժար վել է ներս մտ նել` հայտ նե լով, որ ինչ պես ցան
կա նում են, կա րող են գրան ցել, որից հե տո էլ Սո նա Շի րի նյա նը տվել է հայ տա րա րու թյուն` 
ամուս նա ցած չլի նե լու մա սին, որ պես զի հնա րա վոր լի նի կնքել գոր ծար քը:

Վ կայի ցուց մուն քի գնա հատ ման ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ 
այն տե ղե կու թյուն է բո վան դա կում սույն գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս
տե րի մա սին, հետևա բար այն նաև վե րա բե րե լի ապա ցույց է: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա
տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով միայն վկայի ցուց մուն քը բա վա րար չէ հա մա տեղ սե փա
կա նու թյան մյուս մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե
լու հա մար՝ հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ ը նդ գծում 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 ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա
նա կան հետևու 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 իրա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, որ պես Ալ բերտ Այ նա ջյա նի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու
նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ և բա վա րար ապա ցույց, վճռում գնա հա
տել է միայն վկայի ցուց մուն քը: Մինչ դեռ նշված ապա ցույ ցի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու
թյու նից հետևում է, որ վկան հստակ և որո շա կի ցուց մունք չի տվել այն մա սին, որ Ալ բերտ 
Այ նա ջյա նը որևէ ձևով տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը նվի րատ վու թյան գոր ծարք կնքե լու հա
մար: Վկայի ցուց մուն քից կա րե լի է միայն նման են թադ րու թյուն անել, ը նդ որում, կա րե լի է 
են թադ րու թյուն անել նաև հա կա ռա կի մա սին:



62 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

Ն ման պայ ման նե րում վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով միայն վկայի 
ցուց մուն քը բա վա րար չէր գոր ծար քի կնքման նա խա պայ ման հան դի սա ցող հա մա ձայ նու
թյան առ կա յու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նի դի
տարկ մամբ՝ վկայի ցուց մուն քը միայն գոր ծում առ կա այլ ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ 
գնա հատ վե լու պա րա գա յում կա րող է թույլ տալ եզ րա հան գում ներ անել այն մա սին՝ արդյոք 
Ալ բերտ Այ նա ջյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) միտ ված եղել են նվի րատ վու
թյան գոր ծար քի կնքմա նը հա մա ձայ նու թյուն տա լուն, թե ոչ:

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով չի իրա
կա նաց վել ապա ցույց նե րի լրիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյուն և գնա հա տում, որ պի
սի պա րա գա յում առ կա է գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե
րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու 
հա մար:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 68– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա
տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` վե
րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ
ցող ան ձանց միջև բաշխվում 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 9– րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե
տա կան  տուր քը գանձվում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով` հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, 
բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի  տաս նա պա տի կից և ոչ ավե լի բա զային  տուր քի հա զա րա
պա տի կից, իսկ նույն կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 
դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան  տուր քը գանձվում է ոչ գույ քային պա
հան ջի գոր ծե րով`  բա զային տուր քի 20– պա տի կի չա փով:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի 
գծով կա րող են սահ ման վել հետևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ազա 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 ժամ կե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը սահ ման ված 
ժամ կե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժե րի վճա րու մից ազա տում, նվա զե
ցում, դրանք վճա րե լու ժամ կե տի հե տաձ գում:
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Սույն գոր ծով Սո նա Բո րյա նը (Շի րի նյան) և Լու սի նե Շի րի նյա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա
մար վճա րել են 20.000 ՀՀ դրամ՝ միա ժա մա նակ միջ նոր դե լով հե տաձ գել պա կաս վճար ված 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը: 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 բո ղոք բե րած ան ձանց միջ նոր դու թյու նը, 19.08.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձ գել է 
վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը: 

Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա
յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու
թյան ներ կա փու լում, Վճռա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 09.04.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար
չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 19.08.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պա կաս վճար ված պե
տա կան տուր քի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



64 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/1149/02/12 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/1149/02/12    
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Թու մա նյան 
Դա տա վոր ներ`    Ն. Բար սե ղյան
    Մ. Հար թե նյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լի վճռա բեկ 

բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ 
հայ ցի ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյան (այ սու հետ` Դա տա խա զու թյուն) ը նդ դեմ Հեն րիկ 
Սարգսյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի
տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե)` պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե 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՝ Դա տա խա զու թյու նը պա հան ջել է Հեն րիկ Սարգսյա նից բռնա

գան ձել 21.699.750 ՀՀ դրամ՝ որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնաս: 
Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա

տա րա նի (դա տա վոր՝ Հ. Հով հան նի սյան) 18.10.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.02.2014 թվա կա նի որոշ մամբ (դա տա

վոր ներ՝ Տ. Նա զա րյան, Կ. Հա կո բյան, Ի. Վար դա նյան) Հեն րիկ Սարգսյա նի վե րաքննիչ բո
ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 18.10.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն 
ուղարկ վել է նույն դա տա րան՝ նոր քննու թյան։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.03.2014 թվա կա
նի որոշ մամբ ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.02.2014 թվա կա նի որոշ ման 
դեմ Դա տա խա զու թյան վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձվել է։ 
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Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Կատ վա լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 30.09.2014 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժվել է ։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
24.12.2014 թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա խա զու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա
րա նի 30.09.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կա լը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331– րդ, 

332– րդ, 337– րդ հոդ ված նե րը։
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով այն, որ պե տու թյունն իր իրա վա

սու մարմ նի մի ջո ցով իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին իմա ցել է մինչև 01.01.2009 թվա կա նը, 
հաշ վի չի առել, որ Դա տա խա զու թյան կող մից հայ ցը հա րուց վել է «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ի հիմ
նա դիր և տնօ րեն Հեն րիկ Սարգսյա նի դեմ, որը չա րամ տո րեն խու սա փել է խո շոր չա փե րի՝ 
ը նդ հա նուր 5.005.400 ՀՀ դրամ շա հու թա հար կի գու մա րը պե տա կան բյու ջե վճա րե լուց և 
ստեղ ծել է կան խամ տած ված սնան կու թյան հատ կա նիշ ներ՝ պե տու թյա նը պատ ճա ռե լով խո
շոր չա փի` 21.699.750 ՀՀ դրա մի վնաս: Հետևա բար հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ
վարկ ման սկիզբ պետք է հա մար վեր Դա տա խա զու թյան կող մից նշված փաս տի` պե տա կան 
շա հե րի խախտ ման մա սին իմա նա լը: 

Այս պես, Դա տա խա զու թյան ներ կա յաց րած ապա ցույց նե րով հիմ նա վոր վում է, որ պա
տաս խա նո ղի կող մից պե տու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու մա սին Դա տա խա զու թյունն իմա
ցել է միայն Կո մի տե ի քննչա կան վար չու թյան քննի չի կող մից Հեն րիկ Սարգսյա նի վե րա բե
րյալ նա խա պատ րաստ ված նյու թե րով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցե լը մեր ժե լու և նրա նկատ
մամբ քրե ա կան հե տապնդում չի րա կա նաց նե լու մա սին 03.08.2012 թվա կա նի որոշ մամբ, 
ինչն էլ պետք է հա մա րել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզբ: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 24.12.2014 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան օպե րա տիվ հե

տա խու զա կան վար չու թյան 3– րդ բաժ նի աշ խա տա կից նե րի կող մից կազմ ված 03.05.2006 
թվա կա նի թիվ 1004686 ստուգ ման ակ տի հա մա ձայն` «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ում իրա կա նաց
ված բյու ջե ի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշտու թյան ստուգ մամբ ար ձա նագրվել է, որ ըն
կե րու թյան կող մից ար տերկ րում իրա կա նաց ված գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ստաց ված 
25.027.200 ՀՀ դրա մի շա հույթն ըն կե րու թյու նը չի նե րա ռել ՀՏ ներ կա յաց ված շա հու թա հար
կի հաշ վար կում, որի հիմ քով ըն կե րու թյանն առա ջադրվել է 5.005.400 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ 
գանձման են թա կա շա հու թա հար կի գու մար (հա տոր 1– ին, գ.թ. 11– 16).

2) ՀՀ տնտե սա կան դա տա րա նի 13.02.2007 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր հար կային պե տա կան ծա ռա յու թյան Սպան դա րյա նի հար
կային տես չու թյան հայցն ը նդ դեմ «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ի՝ գու մա րի բռնա գանձման պա հան ջի 
մա սին, բա վա րար վել է: Վճռ վել է «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 
6.188.800 ՀՀ դրամ՝ որ պես շա հու թա հար կի և դրա վրա հաշ վարկ ված տույ ժե րի գու մար (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 17– 18).

3) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի քննչա կան վար
չու թյան ՀԿԳ քննիչ Ա. Ասատ րյա նի՝ « Նյու թե րով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա
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սին» 03.08.2012 թվա կա նի որոշ մամբ «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ի տնօ րեն Հեն րիկ Սարգսյա նի 
կող մից հար կե րը, տուր քե րը կամ պար տա դիր այլ վճա րում նե րը վճա րե լուց չա րամ տո րեն 
խու սա փե լու և ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի կան խամ տած ված ստեղծ ման փաս տի 
վե րա բե րյալ նա խա պատ րաստ ված նյու թե րով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժվել է, և 
նրա նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 205– րդ և 193– րդ հոդ ված նե րով քրե ա կան հե
տապնդում չի իրա կա նաց վել` հա մա ներ ման հիմ քով: Հա մա նե րում կի րա ռե լիս հիմք է ըն
դուն վել « Հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի 19.06.2009 թվա կա նի 
որո շու մը: Միա ժա մա նակ նշված որոշ մամբ ար ձա նագրվել է, որ « Հեն րիկ Սարգսյա նը, հան
դի սա նա լով «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ի հիմ նա դիրն ու տնօ րե նը, սե փա կան շա հե րից ել նե լով, 
պար տա տի րոջ` պե տու թյան հան դեպ ունե ցած պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու մի ջո
ցով շա հույթ ստա նա լու նպա տա կով չի վճա րել «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ի հար կային պար տա վո
րու թյուն նե րը` հնա րա վո րու թյուն ունե նա լով վճա րե լու դրանք, այ սինքն` կան խամ տած ված 
ձևով ստեղ ծել է ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ ներ` պե տու թյա նը պատ ճա ռե լով խո շոր 
չա փի` 21.699.750 ՀՀ դրա մի վնաս (15.10.2011 թվա կա նի դրու թյամբ), այ սինքն` կա տա րել է 
հան ցա գոր ծու թյուն, որը նա խա տես ված է ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 193– րդ հոդ վա ծով» (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 7– 8):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է 
է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, որ 
տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` հար
կային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հետևան քով առա ջա ցած վնա սի գու մա րը 
տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նից (գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րից) բռնա գան ձե լու պա
հան ջով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման խնդ րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա
նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար. 

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331– րդ, 332– րդ, 
337– րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա
րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ հար ցադրմա նը. ո՞ր պա հից է սկս վում հայ ցային վա ղե մու թյան ըն
թաց քը հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հետևան քով առա ջա ցած վնա սի 
գու մա րը տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նից (գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րից) բռնա գան
ձե լու պա հան ջով այն դեպ քում, երբ տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նի նկատ մամբ քրե ա
կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժվել է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 14– րդ հոդ վա ծի 10– րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա
ցիա կան իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյունն իրա կա նաց վում է վնաս ներ հա տու ցե լով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ան ձը, ում 
իրա վուն քը խախտ վել է, կա րող է պա հան ջել իրեն պատ ճառ ված վնաս նե րի լրիվ հա տու
ցում, եթե վնաս նե րի հա տուց ման ավե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ օրեն քով կամ պայ
մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1058– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցու 
ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև իրա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված վնա սը լրիվ 
ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մից:

« Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` դա
տա խա զը պե տա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան հայց հա րու ցում է միայն, եթե՝

1) իր լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս հայտ նա բե րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա
կան ինքնա կա ռա վար ման մար մի նը, որին վե րա պահ ված է պե տա կան շա հե րի պաշտպա
նու թյանն առնչ վող տվյալ հար ցե րով հայց ներ կա յաց նե լը, իրա զեկ լի նե լով պե տա կան շա
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հե րի խախտ ման փաս տի  մա սին, ող ջա միտ ժամ կե տում հայց չի ներ կա յաց րել կամ հայց չի 
ներ կա յաց նում դա տա խա զի կող մից հայց ներ կա յաց նե լու առա ջար կու թյուն ստա նա լուց հե
տո, կամ

2) պե տա կան շա հե րի խախ տում է տե ղի ունե ցել այն հար ցե րով, որոն ցով հայց ներ կա
յաց նելն օրենսդրու թյամբ վե րա պահ ված չէ որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման մարմ նի, կամ

3) դա տա խա զին հայց հա րու ցե լու միջ նոր դու թյամբ է դի մել իրա վա սու պե տա կան կամ 
տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մի նը, կամ

4) հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կի ո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված է գույ քային վնաս, կամ
5) պե տա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան հայ ցը հա րուց վում է այլ երկրնե րի դա տա րան

նե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից դուրս տե ղի ունե ցող ար բիտ րաժ
նե րում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու
թյու նը (այ սու հետ` կա ռա վա րու թյուն) լիա զո րում է այլ մարմ նի կամ կազ մա կեր պու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում, դա տա կան պրակ տի
կայի միաս նա կա նու թյունն ապա հո վե լու նկա տա ռու մով, ար դեն իսկ անդրա դար ձել է դա
տա խա զու թյան՝ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նից 
(գոր ծա դիր մարմ նի ղե կա վա րից) բռնա գան ձե լու պա հան ջի իրա վա չա փու թյան հար ցին: 
Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ դա տա խա
զու թյա նը վե րա պահ ված պե տա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան իրա վա սու թյու նը կոնկ րե
տաց վել է « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծում, որ տեղ ամ րագրված 
են դա տա խա զու թյան այն լիա զո րու թյուն նե րը, որոն ցով իրա կա նաց վե լու է պե տա կան շա
հե րի պաշտպա նու թյուն: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պե տա կան շա հե րի 
պաշտպա նու թյան իրա կա նա ցու մը, կախ ված լիա զո րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նից, ունի 
իրա կա նաց ման տար բեր մե խա նիզմ ներ: Այս պես, « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
27– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին և 3– րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում դա տա խա զու
թյունն օգտվում է դա տա վա րա կան այն իրա վունքնե րից և կրում է այն պար տա կա նու թյուն
նե րը, որոնք ունե նա լու էր պե տա կան այն մար մի նը, ով հայց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու
թյուն ուներ: Հետևա բար դա տա խա զու թյու նը զրկ ված չէ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար
գով տնտես վա րող սուբյեկ տի դեմ հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը պար
տա վո րեց նե լու հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, եթե պե տա կան իրա վա սու մար
մի նը ցու ցա բե րում է ան գոր ծու թյուն կամ դի մել է դա տա խա զու թյա նը նման հայց ներ կա յաց
նե լու միջ նոր դու թյամբ: Անդ րա դառ նա լով « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 2– րդ կե տին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այդ լիա զո
րու թյու նը վե րա բե րում է բո լոր այն դեպ քե րին, երբ հայց հա րու ցե լու լիա զո րու թյամբ օժտված 
չէ որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին: Նշված իրա վա կար գա վո
րու մը վեր լու ծե լով չվճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի ար դյուն քում պե տու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու խնդ րի հա մա տեքս տում, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ 
ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 205– րդ հոդ վա ծի հի ման վրա հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի կարճ
ման պա րա գա յում արար քի` որ պես հան ցա գոր ծու թյան վե րա բե րյալ խոսք լի նել չի կա րող, 
մինչ դեռ քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյու նը (վ նաս պատ ճա ռե լու հիմ քով ծա գող 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը) շա րու նա կում է գո յու թյուն ունե նալ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ նման իրա վի ճա կում տնտես վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րի (կամ պա տաս խա նա
տու պաշ տո նա տար ան ձի) կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) հետևան քով 
հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու ար դյուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված 
վնա սը տնտես վա րող սուբյեկ տի ղե կա վա րից բռնա գան ձե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու լիա
զո րու թյամբ որևէ պե տա կան մար մին օժտված չէ: Վե րոգ րյա լի ար դյուն քում ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ դա տա խա զու թյունն իրա վա սու է, որ պես պե տու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում, հար կային հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու լիա զո
րու թյուն ունե ցող ան ձից չվճար ված կամ պա կաս վճար ված գու մար նե րը գան ձե լու հայց ներ
կա յաց նել քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով (տե՛ս օրի նակ, ՀՀ գլ խա վոր դա տա
խա զու թյունն ը նդ դեմ Վա լեն տի նա Մկրտ չյա նի թիվ ԵԿԴ/3058/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):
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Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
հար կային հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյուն ունե ցող ան ձից չվճար ված 
կամ պա կաս վճար ված գու մար նե րը գան ձե լու պա հան ջի հիմ քում ըն կած իրա վա հա րա բե
րու թյու նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում որակ վել է որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ
ված վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյուն, իսկ վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե
րու թյան նկատ մամբ, որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյան, կի րա ռե լի են քա
ղա քա ցիա կան իրա վուն քի ը նդ հա նուր ինստի տուտ նե րը, այդ թվում նաև՝ հայ ցային վա ղե
մու թյան ինստի տու տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ ցային վա ղե մու
թյուն է հա մար վում իրա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի պաշտպա նու թյան ժա
մա նա կա հատ վա ծը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 332– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ ցային վա ղե մու թյան 
ը նդ հա նուր ժամ կե տը երեք տա րի է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` իրա վուն քի 
պաշտպա նու թյան մա սին պա հան ջը դա տա րա նը քննու թյան է ըն դու նում հայ ցային վա ղե
մու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց ան կախ: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը 
հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է միայն վի ճող կող մի դի մու մով, որը պետք է տրվի 
մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը, 
որի կի րառ ման մա սին դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու 
մա սին վճիռ կա յաց նե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 337– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն սկս վում է այն օր վա նից, երբ ան ձն իմա ցել է կամ պետք է 
իմա ցած լի ներ իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին: Այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը սահ
ման վում են նույն օրենսգրքով և այլ օրենքնե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգք րի 327– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ժա մա նա կա հատ վա ծով 
որոշ վող ժամ կետն սկս վում է այն օրա ցու ցային տար վա, ամս վա և ամ սաթ վի կամ այն իրա
դար ձու թյան վրա հաս նե լու հա ջորդ օր վա նից, որով որոշ ված է ժամ կե տի սկիզ բը:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը, ամ րագ րե լով 
հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր երեք տար վա ժամ կե տը, միա ժա մա նակ սահ մա նել է 
նաև այդ ժամ կե տի հաշ վարկ ման կար գը, այն է` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն 
սկս վում է այն օր վա նից, երբ ան ձն իմա ցել է կամ պետք է իմա ցած լի ներ իր իրա վուն քի 
խախտ ման մա սին (տե՛ս Ռազ միկ, Սի րա նուշ, Կա րեն, Տիգ րան Մա նու չա րյան ները և Կա րի նե 
Հա րու թյու նյանն ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա
նի թիվ ԵԿԴ/0502/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա
կա նի որո շու մը): 

Այ սինքն` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, որն ան ձին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մե լու դա տա րան իր իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան հայ
ցով: Հայ ցային վա ղե մու թյան գործ նա կան կի րա ռու թյան հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն 
ունի հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 337– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ հայց հա րու
ցե լու իրա վուն քը ծա գած է հա մար վում միայն այն պա հին, երբ իրա վա զոր ան ձն իմա ցել է 
կամ պետք է իմա ցած լի ներ իրա վա խախտ ման փաս տի մա սին: Հետևա բար հայ ցային վա
ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը որո շե լու հա մար է ա կան են իրա վուն քի խախտ ման առ կա յու
թյու նը և դրա մա սին շա հագրգիռ ան ձի իմա նա լու կամ այդ պի սի հա վա նա կա նու թյան առ
կա յու թյան պա հը։

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ յու րա քան չյուր դեպ քում հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանքնե րը, վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և սուբյեկ տային կազ մը: Վճռա
բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը բխում է օրենսդրա կան կար գա վոր ման տրա մա բա նու
թյու նից: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգիր քը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ
կե տի լրա նա լը սահ մա նել է որ պես հայ ցը մեր ժե լու հիմք, ին չը նշա նա կում է, որ ան գամ այն 
դեպ քում, երբ պա տաս խա նո ղը հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ դի մում է 
ներ կա յաց րել քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան սկզբնա կան փու լե րում (գոր ծը դա
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տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու), դա տա րա նը, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է գոր ծը քննի 
ը ստ է ու թյան և վերջ նա կան դա տա կան ակ տում գնա հա տա կան տա հայ ցային վա ղե մու
թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյա նը: Օրենսդրի այս մո տե ցու մը պայ մա նա վոր
ված է այն հան գա ման քով, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ինստի տու տի առան ձին տար րե րի` 
կի րա ռե լի ժամ կե տի (ը նդ հա նուր, կրճատ կամ եր կար), այդ ժամ կե տի հաշ վար կի սկզբի, 
ը նդ հատ ման կամ կա սեց ման հար ցե րը որոշ դեպ քե րում հնա րա վոր է պար զել միայն վի ճե լի 
իրա վա հա րա բե րու թյան որո շա կիաց ման ար դյուն քում, այ սինքն` պար զե լով վի ճե լի իրա վա
հա րա բե րու թյան տե սա կը (վար ձա կա լու թյան, հո ղային, ըն տա նե կան, աշ խա տան քային և 
այլ), մաս նա կից նե րի շրջա նա կը, իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լը:

Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար առա վել կարևոր
վում է իրա վա զոր ան ձի կար գա վի ճա կը: Քա ղա քա ցիա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րում, 
քա ղա քա ցի նե րից և իրա վա բա նա կան ան ձան ցից զատ, որ պես իրա վա զոր ան ձ կա րող է 
հան դես գալ նաև պե տու թյու նը: Վեր ջինս քա ղա քա ցիա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցում է այդ նպա տա կի հա մար լիա զոր ված պե տա կան մար մին նե րի մի ջո ցով: 
Հետևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, երբ որ պես իրա վա զոր ան ձ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա
րու թյան կար գով դա տա րան է դի մում պե տու թյու նը` ի դեմս պե տա կան մարմ նի, հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նախևա ռաջ պար զել` 
արդյոք տվյալ պե տա կան մար մինն իրա վա սու է վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան շրջա նակ
նե րում ներ կա յաց նե լու պե տու թյան շա հե րը, և երկ րորդ` երբ է վեր ջինս բա ցա հայ տել կամ 
պետք է բա ցա հայ տած լի ներ պե տա կան շա հի խախտ ման փաս տը: Ը նդ որում, թե՛ առա ջին 
և թե՛ երկ րորդ հար ցադ րում նե րի շրջա նակ նե րում պետք է ուսում նա սի րել տվյալ պե տա կան 
մարմ նի` օրենսդրու թյամբ ամ րագրված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը սույն որոշ ման շրջա նակ նե րում ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ 
հար կային հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյուն ունե ցող ան ձից չվճար ված 
կամ պա կաս վճար ված գու մար նե րը գան ձե լու պա հան ջի հիմ քում ըն կած իրա վա հա րա բե
րու թյու նը պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյուն է, իսկ 
այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նից բխող պա հան ջի իրա վուն քը պատ կա նում է դա տա խա զու
թյա նը, որը վեր ջինս կա րող է իրաց նել քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան կար գով հայց հա րու
ցե լով: Այ սինքն` դա տա րա նում վե րը նշված իրա վա հա րա բե րու թյու նից բխող պե տա կան շա
հը ներ կա յաց նե լու իրա վա սու մար մի նը դա տա խա զու թյունն է, իսկ թե երբ է վեր ջինս բա ցա
հայ տել կամ պետք է բա ցա հայ տած լի ներ պե տա կան շա հի խախտ ման փաս տը, Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել հայ ցի փաս տա կան 
հան գա մանքնե րը և ի հիմ նա վո րումն դրանց` դա տա րան ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ այն դեպ քե րում, երբ պե տու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հայ ցը ներ կա յաց վել է տնտես վա րող սուբյեկ տի պաշ տո
նա տար ան ձի դեմ, ում լիա զո րու թյունն է հար կային հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը, ան
հրա ժեշտ է ապա ցու ցել տվյալ ան ձի կող մից ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր
ծու թյան կա տա րած լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նը, որ պի սին հիմ նա վոր վում է ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ապա ցույց նե րով: 

Վե րոն շյալ եզ րա հան գում նե րի հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում նաև 
Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվրո պա կան դա տա րան) նա
խա դե պային իրա վուն քը: Մաս նա վո րա պես` Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ չնա յած քա
ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վու թյան ծագ ման պայ ման նե րը հան գա մանքնե րի բե րու մով 
կա րող են որոշ դեպ քե րում հա մընկ նել քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց ման 
պայ ման նե րի հետ, այ դու հան դերձ, քա ղա քա ցիաի րա վա կան հայ ցը պետք է լուծ վի քա ղա
քա ցիա կան պար տա վո րա կան իրա վուն քի սկզբունքնե րի հի ման վրա: Քրե ա կան գոր ծով 
իրա կա նաց ված դա տա վա րու թյան ար դյուն քը որո շիչ չէ վնա սի հա տուց ման վե րա բե րյալ 
գոր ծով: Տու ժողն իրա վունք ունի պա հան ջե լու վնաս նե րի հա տու ցում ան կախ այն հան գա
ման քից՝ պա տաս խա նո ղը դա տա պարտ վել է, թե ար դա րաց վել, և փոխ հա տուց ման հար ցը 
պետք է դառ նա իրա վա կան ինքնու րույն գնա հատ ման առար կա, որի պա րա գա յում ապա
ցուց ման չա փո րո շիչ ներն է ա կա նո րեն տար բեր վում են քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու դեպ քե րից: Դա տա րա նի կար ծի քով այն, որ միև նույն արար քը կա րող է առա
ջաց նել քրե ա կան գոր ծի հետ նույ նա կան (ը նդ հա նուր) հան գա մանքնե րից (փաս տե րից) 
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բխող վնա սը հա տու ցե լու քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա կա նու թյուն, բա վա րար հիմ քեր 
չի ստեղ ծում ան ձի նկատ մամբ կի րառ ված քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու
թյու նը դի տել նաև «ք րե ա կան պա տիժ» (տե՛ս Ռինգվոլդն ը նդ դեմ Նոր վե գիայի գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 11.02.2003 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 38):

Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով նմա նա տիպ գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կան` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա խա զու թյու նը, իրաց
նե լով « Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 2– րդ կե տով 
իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյու նը, հայց է հա րու ցել տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նի 
դեմ՝ չվճար ված կամ պա կաս վճար ված հար կային պար տա վո րու թյուն նե րը որ պես պե տու
թյան պատ ճառ ված վնաս գան ձե լու պա հան ջի մա սին, և պա հան ջի փաս տա կան հիմ քում 
վկա յա կո չել է հա մա պա տաս խան սուբյեկ տի՝ նշված արար քի հա մար հա մա նե րում կի րա ռե
լու, ինչ պես նաև քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքով նա խա
տես ված որևէ հիմ քով ազատ ված լի նե լու փաս տը, իսկ ի հիմ նա վո րումն այդ փաս տի՝ ներ
կա յաց րել է քրե ա կան դա տա վա րու թյան կար գով կա յաց ված հա մա պա տաս խան որո շում, 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը որո շե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել տվյալ 
որոշ ման վե րա բե րյալ դա տա խա զու թյան իրա զեկ ման պա հը, որ պի սի փաս տը են թա կա է 
պարզ ման՝ հաշ վի առ նե լով այդ որոշ ման կա յաց ման ըն թա ցա կար գում դա տա խա զու թյան 
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը:

Սույն գոր ծով դի մե լով դա տա րան` Դա տա խա զու թյու նը պա հան ջել է պա տաս խա նող 
Հեն րիկ Սարգսյա նից, որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում, բռնա գան
ձել 21.699.750 ՀՀ դրամ: Ի հի մա վո րումն հայ ցա պա հան ջի՝ Դա տա խա զու թյու նը ներ կա յաց
րել է Կո մի տե ի քննչա կան վար չու թյան՝ « Նյու թե րով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու 
մա սին» 03.08.2012 թվա կա նի որո շու մը, հա մա ձայն որի՝ «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ի տնօ րեն Հեն
րիկ Սարգսյա նի կող մից հար կե րը, տուր քե րը կամ պար տա դիր այլ վճա րում նե րը վճա րե լուց 
չա րամ տո րեն խու սա փե լու և ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ նե րի կան խամ տած ված 
ստեղծ ման փաս տի վե րա բե րյալ նա խա պատ րաստ ված նյու թե րով քրե ա կան գոր ծի հա րու
ցու մը մերժվել է, և նրա նկատ մամբ ՀՀ քրե ա կան օրենսգք րի 205– րդ և 193– րդ հոդ ված նե
րով քրե ա կան հե տապնդում չի իրա կա նաց վել` հա մա ներ ման հիմ քով: Միա ժա մա նակ նշված 
որոշ մամբ ար ձա նագրվել է, որ « Հեն րիկ Սարգսյա նը ... կան խամ տած ված ձևով ստեղ ծել է 
ան վճա րու նա կու թյան հատ կա նիշ ներ` պե տու թյա նը պատ ճա ռե լով խո շոր չա փի` 
21.699.750 ՀՀ դրա մի վնաս, այ սինքն` կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն, որը նա խա տես
ված է ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 193– րդ հոդ վա ծով»:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր քա ղա
քա ցիա կան ավիա ցիայի գլ խա վոր վար չու թյան 23.10.2008 թվա կա նի գրու թյու նը (hա տոր 
2– րդ, գ.թ. 89), ը ստ որի՝ ՀՀ օդա նա վե րի պե տա կան ռե գիստ րում «Աե րո Վան» ՍՊԸ– ի ան
վամբ գրանցված օդա նա վեր չկան, Հա յաս տա նի կենտրո նա կան դե պո զի տա րիա ԻԿԿ– ի 
16.04.2007 թվա կա նի գրու թյու նը (hա տոր 2– րդ, գ.թ. 85), հա մա ձայն որի՝ «Աե րո Վան» 
ՍՊԸ– ի ան ձնա կան տվյալ նե րով սե փա կա նա տեր գրանցված չէ, հան գել է այն հետևու թյան, 
որ վե րը նշված փաս տաթղթե րից պարզ է դառ նում, որ պե տու թյունն իմա ցել է կամ պետք է 
իմա նար, որ ըն կե րու թյու նից հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի գու մա րի գան ձումն ան
հնա րին էր դեռևս 2006– 2007 թվա կան նե րին, մինչ դեռ հայց վո րը դա տա րան է դի մել 
19.12.2012 թվա կա նին` բաց թող նե լով խախտ ված իրա վուն քի պաշտպա նու թյան հայ ցով դա
տա րան դի մե լու, այ սինքն` հայ ցային վա ղե մու թյան օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Դա տա խա զու թյան վե րաքնննիչ բո ղո քը և Դա տա
րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լով, ը ստ է ու թյան, հիմ նա վոր է հա մա րել վե րը նշված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: Միա ժա մա նակ Վե րաքննիչ դա տա րա նը հա վե լել է, որ «է ա կան 
չէ, թե պե տու թյան որ մար մինն է տե ղե կաց ված եղել այդ իրա վուն քի խախտ ման մա սին` 
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ– ը, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը` ի դեմս ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան, 
թե ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյու նը, որն օժտված է նման կար գի հայ ցեր հա րու ցե լու իրա
վա սու թյամբ: Այդ հարցն ավե լի շատ առնչ վում է ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի փոխ գոր ծակ
ցու թյան խնդիր նե րին և որևէ կերպ չի կա րող անդրա դառ նալ քա ղա քա ցու իրա վունքնե րին 
և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335– րդ հոդ վա ծի կի րառ մա նը»: 
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Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան ներն 
ան տե սել են վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, առանձնա հատ կու թյուն նե րը, ին չի ար
դյուն քում ան տե սել են նաև այն հան գա ման քը, որ նշված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րում 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա
տեքս տում որ պես իրա վա զոր ան ձ հան դես է գա լիս դա տա խա զու թյու նը: Հետևա բար Վե
րաքննիչ դա տա րա նի այն փաս տար կը, որ «է ա կան չէ, թե պե տու թյան որ մար մինն է տե ղե
կաց ված եղել այդ իրա վուն քի խախտ ման մա սին` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ– ը, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյու նը` ի դեմս ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան, թե ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյու նը, որն 
օժտված է նման կար գի հայ ցեր հա րու ցե լու իրա վա սու թյամբ» ան հիմն է, քա նի որ հայ ցային 
վա ղե մու թյան ինստի տու տի կի րառ ման հա մար գործ նա կան նշա նա կու թյուն ունի միայն իրա
վա զոր ան ձի տե ղե կա նա լու հան գա ման քը, որ պի սին սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյունն է: 

Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե երբ է իմա ցել կամ պետք է իմա ցած լի ներ Դա տա
խա զու թյու նը իրա վա խախտ ման փաս տի մա սին, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով 
հայ ցի փաս տա կան հիմ քում վկա յա կոչ ված հան գա ման քը և ի հիմ նա վո րումն այդ հան գա
ման քի ներ կա յաց ված ապա ցույ ցը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 35– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 13– րդ կե տի 
հա մա ձայն` քրե ա կան գործ չի կա րող հա րուց վել, և քրե ա կան հե տապնդում չի կա րող իրա
կա նաց վել, իսկ հա րուց ված քրե ա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, եթե ըն դուն
վել է հա մա ներ ման ակտ:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի հա
մա ձայն`  դա տա խա զը մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում լիա զոր ված է`..., վե րաց նել հե
տաքննու թյան մարմ նի և քննի չի որո շու մը քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին և 
հա րու ցել քրե ա կան գործ, ինչ պես նաև իր նա խա ձեռ նու թյամբ հա րու ցել քրե ա կան գործ:

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 185– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ պար բե
րու թյան հա մա ձայն` ք րե ա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին որոշ ման պատ ճե նը 24 
ժամ վա ըն թաց քում ուղարկ վում է հա մա պա տաս խան դա տա խա զին։

ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 185– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` 
քրե ա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին որո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել նույն օրենսգրքով 
սահ ման ված կար գով որոշ ման պատ ճենն ստա նա լու պա հից 7 օր վա ըն թաց քում, իսկ նույն 
հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն` ք րե ա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու վե րա բե րյալ բո ղո քի 
հի ման վրա վե րա դաս դա տա խա զը այն ստա նա լու պա հից 7 օր վա ըն թաց քում  վե րաց նում է 
բո ղո քարկ վող որո շու մը, հա րու ցում է քրե ա կան գործ և նա խաքննու թյուն կա տա րե լու հա
մար այն ուղար կում է քննի չին կամ հաս տա տում է քրե ա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու 
օրի նա կա նու թյու նը:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա խա զու թյունն` ի դեմս 
դա տա խա զի, լի նե լով քրե ա կան գոր ծով մինչ դա տա կան վա րույ թի օրի նա կա նու թյան նկատ
մամբ հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նող իրա վա սու պե տա կան մար մին, օրենսդրո րեն օժտված է 
նաև քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին որոշ ման օրի նա կա նու թյու նը ստու գե լու, 
այ սինքն` այդ որո շու մը վե րաց նե լու կամ դրա օրի նա կա նու թյու նը հաս տա տե լու լիա զո րու
թյամբ: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով պե տու թյու նը` ի դեմս 
Դա տա խա զու թյան, տնտես վա րող սուբյեկ տի տնօ րե նի կող մից պե տու թյան գույ քային շա
հե րի խախտ ման են թադ րյալ փաս տի մա սին իմա ցել կամ պետք է իմա նար քրե ա կան գոր ծի 
հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը ՀՀ քրե ա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ
ման ված ժամ կե տում հա մա պա տաս խան դա տա խա զի կող մից ստա նա լու պա հից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
պատ շաճ քննու թյուն չեն իրա կա նաց րել՝ սույն գոր ծով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի 
հոս քի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար, ին չի ար դյուն քում և սխալ հետևու թյան են հան գել 
սույն գոր ծով հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռե լի ու թյան վե րա բե րյալ:
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Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ հոդ վա ծի ուժով Վե
րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար, որ
պի սի քննու թյան ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է պար զել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն
թաց քի սկիզ բը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են բա վա րար ված հայ ցա
պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման 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 րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան 
ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա
մա պա տաս խան:

Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա
յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու
թյան ներ կա փու լում, Վճռա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

ցիա կան դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևա նի Մա լա
թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու
թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում։

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 73

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան                   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/2775/02/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/2775/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ.Կա րա խա նյան
Դա տա վոր ներ`    Ն. Տա վա րա ցյան
    Ա. Պետ րո սյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ար թուր Իչ մի լյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մար տուն 

Մկո յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 11.06.2015 թվա կա
նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի « Նաի րի Ին շու րանս» ապա հո վագ րա կան ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` 
Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ Ար թուր Իչ մի լյա նի` գոր ծա րար համ բավն արա տա վո րող զրպար տիչ 
ար տա հայ տու թյան վե րաց ման և գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տու
ցում վճա րե լու պա հանջնե 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 պար տա վո րեց նել Ար թուր Իչ մի լյա

նին՝ փոխ հա տու ցե լու Ըն կե րու թյան գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սը` նվա զա
գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հա զա րա պա տի կի չա փով, վե րաց նել վեր ջի նիս մե քե նայի վրա 
առ կա` Ըն կե րու թյա նը զրպար տող գրու թյու նը և ապ րան քային նշա նը, ինչ պես նաև Ար թուր 
Իչ մի լյա նից բռնա գան ձել նա խա պես վճար ված 4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քը: 

Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի (դա տա վոր` Հ. Հով հան նի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 03.03.2015 թվա կա նի 
վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Ար թուր Իչ մի լյա նին պար տա վո րեց նել 
փոխ հա տու ցել Ըն կե րու թյան գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սը` 1.800.000 
ՀՀ դրա մի չա փով, վե րաց նել «BMW 525I» մակ նի շի «19 ՕՕ 264» հաշ վառ ման հա մա րա նի շի 
ավ տո մե քե նայի հետ նա պա կու վրա զե տեղ ված « ՆԱԻ ՐԻ ԻՆ ՇՈՒ ՐԱՆ ՍԸ ՉԻ ՓՈԽ ՀԱՏՈՒ
ՑՈՒՄ» ար տա հայ տու թյու նը և Ըն կե րու թյան ապ րան քային նշա նը, Ար թուր Իչ մի լյա նից հօ
գուտ Ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 36.000 ՀՀ դրամ` որ պես բա վա րար ված հայ ցա պա հան ջի 
մա սով պե տա կան տուր քի փոխ հա տու ցում, Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ար թուր Իչ մի լյա նի 
բռնա գան ձել 150.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյուն: 
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
11.06.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ար թուր Իչ մի լյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա
րա նի 03.03.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար թուր Իչ մի լյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա

ծը, 1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյունն ըն դու

նել է այն փաս տը, որ իր հաս ցե ին զրպար տիչ ար տա հայ տու թյան մա սին իմա ցել է 12.08.2014 
թվա կա նին, սա կայն դա տա րան է դի մել 16.10.2014 թվա կա նին` բաց թող նե լով դա տա րան 
դի մե լու օրեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով որ
պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգն ման սուբյեկտ հան դես է եկել Ըն կե րու
թյու նը, որը չի հան դի սա նում ֆի զի կա կան ան ձ, իսկ բաց թողնված հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի վե րա կանգն ման սուբյեկտ կա րող է հան դես գալ բա ցա ռա պես ֆի զի կա կան ան ձը: 
Բա ցի այդ, Ըն կե րու թյու նը, 12.08.2014 թվա կա նին իմա նա լով իր հաս ցե ին կա տար ված 
զրպարտ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, օրեն քով սահ ման ված կար գով և ժամ կե տում 
դա տա րան դի մե լու փո խա րեն իր իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյու նը փոր ձել է իրա կա նաց
նել ար տա դա տա կան կար գով, սա կայն ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից նախ կի նում կա
յաց ված որո շում նե րով ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայն` հար գե լի ճա նա չե լու 
հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանքնե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ զրկեն ան ձին 
դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծի և 
1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տի մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա կա սում են ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի կող մից թիվ ԵԷԴ/0723/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 02.04.2010 թվա կա նին, թիվ 
ԵԿԴ/2293/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.04.2012 թվա կա նին, թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով 27.04.2012 թվա կա նին, թիվ ԵԿԴ/3124/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
25.12.2012 թվա կա նին և թիվ ԱՎԴ3/0144/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 04.10.2013 թվա կա
նին կա յաց ված որո շում նե րում տվյալ նոր մե րին տրված մեկ նա բա նու թյուն նե րին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 11.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` Դա տա րա նի 03.03.2015 թվա կա նի 
վճռով հայ ցա դի մու մի բա վա րար ված մա սը մեր ժել կամ գործն ուղար կել նոր քննու թյան: 

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը 
Ար թուր Իչ մի լյա նը վե րաքննիչ բո ղո քում չի վկա յա կո չել այն փաս տը, որ Ըն կե րու թյու նը 

խախ տել է դա տա րան դի մե լու հա մար նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե տը: Վե րաքննիչ բո
ղո քը բեր վել է միայն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ չի պահ պան վել դա տա րան դի մե լու 
վե ցամ սյա ժամ կե տը, և որ տա րած ված տե ղե կու թյու նը չու նի զրպար տու թյան հատ կա նիշ
ներ, ուս տի վա ղե մու թյան մե կամ սյա ժամ կե տի քննարկ ման մա սով վճռա բեկ բո ղոք ը նդ
հան րա պես չէր կա րող ներ կա յաց վել: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է հայց վո րի ան ձի հետ 
կապ ված հան գա մանքնե րին, որ պի սի հան գա մանք է նաև Ըն կե րու թյան կող մից իր իրա
վունքնե րի պաշտպա նու թյունն իրա կա նաց նե լու հա մար ՀՀ ոս տի կա նա պե տին դի մե լը, որը 
կա րող է ը նդ գրկ վել նշված հոդ վա ծում նե րառ ված «և այլն» թվարկ ման մեջ:
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3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը`
1) ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան պետ 

Ա. Գալս տյա նին հաս ցե ագրված 01.09.2014 թվա կա նի թիվ Ն/ՏՍ– 06/1– 5070 գրու թյամբ Ըն
կե րու թյու նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ար թուր Իչ մի լյա նին՝ վե րաց նել կան խամ տած
ված կեղծ գո վազ դը և լու ծել «BMW 525I» մակ նի շի «19 ՕՕ 264» հաշ վառ ման հա մա րա նի շի 
ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րոջ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 24):

2) Ըն կե րու թյանն ուղղ ված 19.09.2014 թվա կա նի թիվ 17– 2– 15486 գրու թյամբ ՀՀ ոս տի
կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյու նը նշել է, որ կան խամ տած
ված կեղծ գո վազ դի և (կամ) ան բա րե խիղճ գո վազ դի հա մար « Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ» ՀՀ օրենսգրքի որևէ նոր մով պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տես
ված չէ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 25):

3) 16.10.2014 թվա կա նին Ըն կե րու թյան կող մից Դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու
մում Ըն կե րու թյու նը նշել է, որ 12.08.2014 թվա կա նին իրենց աշ խա տա կից նե րը Երևա նի փո
ղոց նե րից մե կով երթևե կե լիս նկա տել են Ար թուր Իչ մի լյա նին պատ կա նող «BMW 525I» մակ
նի շի «19 ՕՕ 264» հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան, որի հետ նա պա կու վրա զե
տեղ ված է եղել « ՆԱԻ ՐԻ ԻՆ ՇՈՒ ՐԱՆ ՍԸ ՉԻ ՓՈԽ ՀԱՏՈՒ ՑՈՒՄ» ար տա հայ տու թյու նը և 
Ըն կե րու թյան ապ րան քային նշա նը: 

Միա ժա մա նակ Ըն կե րու թյու նը միջ նոր դել է հար գե լի հա մա րել Դա տա րան դի մե լու մե
կամ սյա ժամ կե տի բաց թո ղումն այն հիմ նա վոր մամբ, որ 12.08.2014 թվա կա նին տե ղե կա նա
լով իր հաս ցե ին կա տար ված զրպարտ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին` Ըն կե րու թյու նը 
01.09.2014 թվա կա նին դի մել է ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» 
ծա ռա յու թյա նը, որից պա տաս խա նը ստաց վել է շուրջ մեկ ամիս ան ց` 24.09.2014 թվա կա նին 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 3– 7):

4) 23.12.2014 թվա կա նին Դա տա րա նին հաս ցե ագրված դի մու մով Ար թուր Իչ մի լյա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ Դա վիթ Սրա պի ո նյա նը միջ նոր դել է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն և կա
յաց նել հայ ցը մեր ժե լու մա սին վճիռ (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 4– 5):

5) Ար թուր Իչ մի լյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Դա վիթ Սրա պի ո նյա նը վե րաքննիչ բո ղոք է ներ
կա յաց րել Դա տա րա նի 03.03.2015 թվա կա նի վճռի դեմ նաև այն հիմ քով, որ հայց վո րը բաց է 
թո ղել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տով սահ ման ված մե
կամ սյա ժամ կե տը` Դա տա րան դի մե լով տե ղե կա նա լու պա հից ավե լի, քան եր կու ամիս ան ց 
(հա տոր 2– րդ, գ.թ. 81– 82):

4.Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա 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 օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծի և 
1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տի մեկ նա բա նու թյու նը հա կա սում է թիվ ԵԷԴ/0723/02/09 քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով 02.04.2010 թվա կա նի, թիվ ԵԿԴ/2293/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
27.04.2012 թվա կա նի, թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.04.2012 թվա կա նի, 
թիվ ԵԿԴ/3124/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 25.12.2012 թվա կա նի և թիվ ԱՎԴ3/0144/02/12 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 04.10.2013 թվա կա նի որո շում նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից տվյալ նոր մե րին տրված մեկ նա բա նու թյա նը, 

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծի 
և 1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան 
սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա
յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 



76 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1) վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան դեպ քում ան ձի կող մից իր պա տի վը, ար ժա նա
պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը պաշտպա նե լու հա մար դա տա րան դի մե լու ժամ
կետ ներն ինչ պե՞ս են հա րա բե րակցվում մի մյանց և հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հետ, 

2) արդյո՞ք իրա վա բա նա կան ան ձը կա րող է ներ կա յաց նել հայ ցային վա ղե մու թյան բաց 
թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու միջ նոր դու թյուն: 

1) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ան ձը, 
որի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը արա տա վո րել են վի րա
վո րան քի կամ զրպար տու թյան մի ջո ցով, կա րող է դի մել դա տա րան` վի րա վո րանք հասց րած 
կամ զրպար տու թյուն կա տա րած ան ձի դեմ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ
վա ծով uահ ման ված կար գով իրա վուն քի պաշտպա նու թյան հայց կա րող է ներ կա յաց վել դա
տա րան` վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան մաuին ան ձին հայտ նի դառ նա լու պա հից հե
տո` մեկ ամu վա ըն թաց քում, uա կայն ոչ ուշ, քան վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան պա
հից վեց ամu վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը 
հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է միայն վի ճող կող մի դի մու մով, որը պետք է տրվի 
մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը, 
որի կի րառ ման մա սին դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու 
մա սին վճիռ կա յաց նե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` բա ցա ռիկ դեպ քե րում, 
երբ դա տա րա նը հայց վո րի ան ձի հետ կապ ված հան գա մանքնե րի (ծանր հի վան դու թյան, 
անօգ նա կան վի ճա կի, ան գրա գի տու թյան և այլն) հաշ վառ մամբ հար գե լի է ճա նա չում հայ
ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը, քա ղա քա ցու խախտ ված իրա վուն քը են թա կա է 
պաշտպա նու թյան: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թող ման պատ ճառ նե րը կա րող 
են ճա նաչ վել հար գե լի, եթե դրանք տե ղի են ունե ցել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վեր
ջին վեց ամ սում, իսկ եթե այդ ժամ կե տը հա վա սար է վեց ամս վա կամ պա կաս է վեց ամ սից` 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր մա նը, ար ձա նագ րել է, որ 
օրենսդի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել շա հագրգիռ ան ձին դա տա րան դի մե լու բո լոր դեպ քե
րում` ոչ ուշ, քան մինչև վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան պա հից վեց ամի սը լրա նա լը: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը 
սկս վում է այն պա հից, երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել վի րա վո րան քը կամ զրպար տու թյու նը: 
Հետևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ան ձը տե ղե կա նում է զրպար տու թյան կամ վի րա վո
րան քի մա սին վեց ամի սը լրա նա լուց հե տո, բաց է թողնվում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե
տը (տե՛ս Թա թուլ Մա նա սե րյանն ը նդ դեմ «Ս կիզբ Մե դիա Կենտրոն» ՍՊԸ– ի թիվ ԵԿԴ/2293/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը):

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րոն շյալ ժամ կետ ներն այն պի սի 
ժամ կետ ներ են, որոնց ըն թաց քում հայց վո րը կա րող է հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով ակնկա
լել խախտ ված իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյուն: Հետևա բար այդ ժամ կետ ներն իրենց 
բնույ թով հա մա պա տաս խա նում են հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տին, և դրանց 
նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի` հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա
բե րյալ կա նո նա կար գում նե րը (տե՛ս Վա նո Եղիա զա րյանն ը նդ դեմ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի, եր
րորդ ան ձ «Ս կիզբ Մե դիա Կենտրոն» ՍՊԸ– ի թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը):

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ մե կամ սյա ժամ կե տը, որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե
րառ ված լի նե լով վե ցամ սյա ժամ կե տում, են թա կա է վե րա կանգն ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Մինչ դեռ վե ցամ սյա ժամ կե տի բաց
թողնման դեպ քում այն վե րա կանգն ման են թա կա չէ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
օրենսդրա կան նման ձևա կեր պու մը են թադ րում է, որ վի րա վո րան քի և զրպար տու թյան 
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դեպ քում դրա տա րած ման մա կար դա կը նվա զում է որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց
քում, որից հե տո առար կա յա զուրկ է դառ նում նման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը: Մյուս կող մից 
հատ կան շա կան է այն, որ բո լոր դեպ քե րում վե ցամ սյա ժամ կե տում հայ ցի ներ կա յա ցու մը 
դեռևս չի նշա նա կում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի պահ պա նում, քա նի որ այդ 
դեպ քում իմաս տա զուրկ է դառ նում մե կամ սյա ժամ կե տի նա խա տե սու մը: Ը նդ հան րաց նե լով 
վե րոն շյալ եզ րա հան գու մը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցային վա ղե
մու թյան հարց բարձրաց նե լիս դա տա րան նե րը նախևա ռաջ պետք է գնա հա տեն վե ցամ
սյա ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հան գա ման քը, ապա դրա շրջա նակ նե րում անդրա
դառ նան մե կամ սյա ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հար ցին: 

Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը բաց թո ղած լի նե լու կամ չլի նե լու փաս տի ապա ցու
ցու մը վի րա վո րան քի և զրպար տու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման 
գոր ծե րով առանձնա հա տուկ է այն քա նով, որ քա նով ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը կապ
ված է տու ժո ղի տե ղե կաց ված լի նե լու հետ: Այս առու մով գրե թե ան հնար է պա տաս խա նո ղի 
(հայ ցային վա ղե մու թյուն վկա յա կո չող ան ձի) կող մից այն պի սի ապա ցույց նե րի ներ կա յա ցու
մը, որոնք կհաս տա տեն նշված փաս տե րի առ կա յու թյու նը: Այ սինքն` օբյեկ տի վո րեն տու ժո
ղին է հայտ նի կոնկ րետ տե ղե կատ վու թյունն իրեն հա սու լի նե լու ժա մա նա կը, հետևա բար 
տու ժո ղի կող մից այլ բան ապա ցուց ված չլի նե լու դեպ քում հայ ցային վա ղե մու թյան սկիզբ է 
հա մար վում հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման օրը: 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի հաշ վարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ փաս տե րի ապա ցու ցու մը կա րող է իրա կա
նաց վել այն պի սի ապա ցույց նե րով, որոնք առա վել հա վա նա կան են դարձնում կոնկ րետ 
փաս տի գո յու թյու նը: Եթե ապա ցուց ման պար տա կա նու թյուն կրող կող մը ներ կա յաց րել է 
բա ցա ռա պես անուղ ղա կի ապա ցույց ներ, որոնք իրենց հա մակ ցու թյան մեջ առա վել հա վաս
տի են դարձնում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը, ապա նման 
ապա ցույց նե րը չպետք է մերժվեն զուտ այն հիմ քով, որ ուղ ղա կի ապա ցույց ներ չեն (տե՛ս 
Գե ղամ Գալս տյա նը և Նո րիկ Պետ րո սյանն ը նդ դեմ Պա րույր Հայ րի կյա նի թիվ ԵԿԴ/3124/02/11 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2012 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև նշել է, որ օրենսդի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
342– րդ հոդ վա ծով դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել հար գե լի ճա նա չե լու հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը բա ցա ռիկ դեպ քե րում: Ը նդ որում, քա ղա քա ցու խախտ
ված իրա վուն քը են թա կա է պաշտպա նու թյան միայն այն հան գա մանքնե րի պայ ման նե րում, 
երբ բա ցա ռիկ դեպ քը կապ ված է հայց վո րի ան ձի հետ, այն է` հայց վո րի ծանր հի վան դու թյու
նը, անօգ նա կան վի ճա կը, ան գրա գի տու թյու նը և այլն: Ավե լին, հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ
կե տի բաց թող ման պատ ճառ նե րը կա րող են ճա նաչ վել հար գե լի, եթե բաց թող ման պատ
ճառ նե րը տե ղի են ունե ցել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վեր ջին վեց ամս վա ըն թաց
քում, իսկ եթե հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը հա վա սար է վեց ամս վա կամ պա կաս է 
վեց ամ սից, ապա՝ վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քում (տե՛ս Ռազ միկ Դար բի նյանն ը նդ դեմ 
Դա նի ել Ղա սա բող լյա 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 որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տը հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ
վար կի սկիզ բը պայ մա նա վո րում է ան ձի` վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան մա սին տե ղե
կաց ված լի նե լու պա հով: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, 
երբ ան ձին հայտ նի է դար ձել վի րա վո րան քը կամ զրպար տու թյու նը, որ պի սի պա հից մե կամ
սյա ժամ կե տում իրա վուն քի պաշտպա նու թյան վե րա բե րյալ հայ ցա դի մում դա տա րան չներ
կա յաց նե լու դեպ քում բաց է թողնվում հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը: ՎՃ ռա բեկ դա տա
րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան հետևան քով ան ձն 
իր պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը պաշտպա նե լու հա մար դա
տա րան կա րող է դի մել վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան մա սին տե ղե կա նա լուց հե տո 
մեկ ամս վա ըն թաց քում, ը նդ որում, միայն այն դեպ քում, եթե վի րա վո րան քի կամ զրպար
տու թյան պա հից չի ան ցել վեց ամ սից ավե լի: Այլ կերպ ասած` մե կամ սյա ժամ կե տը պետք է 
ը նդ գրկ ված լի նի վե ցամ սյա ժամ կե տի մեջ: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե
ցամ սյա ժամ կե տի բաց թողնման դեպ քում ան ձը զրկ վում է դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու



78 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

թյու նից: Ինչ վե րա բե րում է մե կամ սյա ժամ կե տին, ապա այն են թա կա է վե րա կանգն ման 
վե րը նշված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

2) 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, 
ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ
պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա
վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ 
և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քննու թյան իրա վունք:

Հա ման ման դրույթ է պա րու նա կում նաև 06.12.2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վունք, 
ինչ պես նաև 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, ը ստ որի` յու րա քան չյուր ոք ունի ան կախ և անա չառ 
դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ ժամ կե տում քննու
թյան իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42.1– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն` մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը տա րած վում են 
նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ իրա վունքներն ու ազա տու
թյուն ներն իրենց է ու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ:

Հա ման ման դրույթ է պա րու նա կում նաև 06.12.2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյան 74– րդ հոդ վա ծը, որի հա մա ձայն` հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու
թյուն նե րը տա րած վում են նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ 
իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն ներն իրենց է ու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու
թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ, ունի 
օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և ազա տու
թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է ինչ պես ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի, այն պես էլ 
Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվրո պա կան դա տա րան) որո
շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն` ար դար դա տաքննու
թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն 
ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա
նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո
րում է դա տա րան դի մե լու, այն է` քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտվե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի 
ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ունե նա, եթե 
այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: Դժ վար է պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա
յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա
րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 
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Եվրո պա կան դա տա րա նի վե րը նշված դիր քո րո շու մից հետևում է, որ դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը մարմ նա վո րում է ոչ միայն հայց հա րու ցե լու, այլև ար դեն իսկ 
հա րուց ված հայ ցով գոր ծի ը ստ է ու թյան քննու թյան և լուծ ման իրա վուն քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, Եվրո պա կան դա տա րա նի վե րոն շյալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ
քո գնա հա տե լով հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը վե րա կանգնե լու հնա րա վո րու թյու նը, 
գտնում է, որ օրենսդրա կան այս կա ռու ցա կարգն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի հետ: Մաս նա վո րա պես` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա
նա լը, որի կի րառ ման մա սին դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր
ժե լու մա սին վճիռ կա յաց նե լու հա մար, որ պի սի պայ ման նե րում դա տա րան դի մած շա
հագրգիռ ան ձը զրկ վում է իր պա հան ջը հար կադ րա բար իրա կա նաց նե լու, իր խախտ ված 
իրա վունքնե րը դա տա րա նի մի ջո ցով պաշտպա նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մինչ դեռ հայ
ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև օբյեկ
տիվ հան գա մանքնե րով: Այդ իսկ նկա տա ռու մով էլ օրենսդի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու
մը դա տա րա նի կող մից հար գե լի ճա նա չե լու կա ռու ցա կարգ: Օրենսդրա կան նշված դրույ թի 
տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից, սա կայն, հետևում է, որ նման հնա րա վո րու թյուն վե րա պահ
ված է միայն քա ղա քա ցի հայց վո րին: Ը նդ որում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը թիվ 
ԱՎԴ3/0144/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 04.10.2013 թվա կա նի որոշ մամբ ևս ար ձա նագ
րել է, որ որ պես հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգնում հայ ցող սուբյեկտ կա րող 
են հան դես գալ բա ցա ռա պես ֆի զի կա կան ան ձինք, որ պի սի եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր
ված է այն հան գա մանքնե րի բնույ թով, որոնք օրենսդի րը հա մա րել է հար գե լի ճա նա չե լու 
հիմք: Վճռա բեկ դա տա րա նը, իրաց նե լով իրեն վե րա պահ ված օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու
թյան ապա հով ման, իրա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու գործառնություն նե րը, գտնում է, 
որ վե րը նշված ըն թա ցա կար գը կի րա ռե լի է նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց պա րա գա յում: 
Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան այն դրույ թից, 
ը ստ որի` մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը տա րած
վում են նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ իրա վունքներն ու 
ազա տու թյուն ներն իրենց է ու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ: Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու
թյան և ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքներն ան ձի հիմ նա կան իրա վունքնե րից են, 
որոնք վե րա պահ ված են նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց: Այս պես, օրենսդի րը, իրա վա բա
նա կան ան ձանց դա սե լով քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի սուբյեկտնե րի շար քը, ըն ձե ռե լով 
քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյա նը մաս նակ ցե լու, քա ղա քա ցիա կան իրա վունքներ ձեռք բե
րե լու և իրա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, միա ժա մա նակ նա խա տե սել է այդ իրա վունքնե
րի դա տա կան պաշտպա նու թյան կարգ` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
29– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տում ամ րագ րե լով, որ հայց վոր ներ են քա ղա քա ցի նե րը և իրա վա
բա նա կան ան ձինք, որոնք հայց են հա րու ցել: Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով դա
տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման հար ցում հայ ցային վա ղե մու թյան ինստի
տու տի նշա նա կու թյու նը, մաս նա վո րա պես այն, որ նշված ինստի տու տը որո շա կի ո րեն սահ
մա նա փա կում է շա հագրգիռ ան ձի դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը, գտնում է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծը հարկ է մեկ նա բա նել վե րը նշված սահ
մա նադ րաի րա վա կան դրույթ նե րի լույ սի ներ քո, որի ար դյուն քում իրա վա կի րառ պրակ տի
կան պետք է ըն թա նա այն ուղ ղու թյամբ, որ իրա վա բա նա կան ան ձը ևս կա րող է օգտվել 
հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը վե րա կանգնե լու հնա րա վո րու թյու նից` հաշ վի առ նե լով, 
որ այն դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի իրաց ման դրսևո րում նե րից մեկն է: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կով նշել է, որ « հայ
ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգնում» եզ րույ թը նշա նա կում է ոչ թե հայ ցային վա ղե
մու թյան ժամ կե տի հոս քի վերսկսում, այլ ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան 
տրա մադ րում` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգնու մը կի րա ռե լի է որ
պես բա ցա ռիկ մի ջոց, և եթե առ կա են մի շարք հան գա մանքներ: Նախևա ռաջ` հար գե լի հա
մա րե լու պատ ճառ նե րը պետք է կապ ված լի նեն հայց վո րի ան ձի հետ: Բո լոր այն հան գա
մանքնե րը, որոնք կապ ված են այլ ան ձանց հետ և թե կուզ իրա կա նում խո չըն դո տել են հայց
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վո րի` իր իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյա նը ձեռ նա մուխ լի նե լուն, չեն կա րող հա մար վել հար
գե լի: Երկ րորդ` հար գե լի ճա նա չե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանքնե րը պետք է լի
նեն այն պի սին, որ զրկեն ան ձին դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ որում, 
նշված շրջա նա կում չեն կա րող նե րառ վել այն դեպ քե րը, երբ ան ձը, ի վի ճա կի չլի նե լով դա տա
րան դի մել ան ձամբ, ունե ցել է ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով հան դես գա լու հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս 
Գա գիկ Հա րու թյու նյանն ը նդ դեմ Արա Նա հա պե տյա նի թիվ ԱՎԴ3/0144/02/12 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով իրա վա բա նա
կան ան ձի կող մից հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի ճա նա չե լու հար
ցը` Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ իրա վա բա նա կան ան ձի նկատ մամբ կի րա ռե
լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վո րու մը, այդ թվում` 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում, միայն այն բա ցա ռիկ 
հան գա մանքնե րի առ կա յու թյան դեպ քում, որոնց պատ ճա ռով իրա վա բա նա կան ան ձը 
զրկվել է դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
կարևո րում է այն, որ օրենսդրի կող մից նման հան գա մանքնե րի սպա ռիչ ցանկ չի նա խա
տես վել: Ուս տի յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րան նե րի կող մից գնա հատ ման է ար ժա նի 
տվյալ հան գա ման քի` իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար դա տա րան դի մե լուն խո չըն դոտ հան
դի սա նա լու աս տի ճա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու
թյուն» ծա ռա յու թյան պետ Ա. Գալս տյա նին 01.09.2014 թվա կա նին հաս ցե ագրված թիվ 
Ն/ ՏՍ– 06/1– 5070 գրու թյամբ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ար թուր Իչ մի լյա
նին՝ վե րաց նե լու կան խամ տած ված կեղծ գո վազ դը և լու ծել «BMW 525I» մակ նի շի «19 ՕՕ 264» 
հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րոջ վար չա կան պա տաս խա նատ
վու թյան հար ցը: Ըն կե րու թյանն ուղղ ված 19.09.2014 թվա կա նի թիվ 17– 2– 15486 գրու թյամբ 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյու նը նշել է, որ կան խամ
տած ված կեղծ գո վազ դի և (կամ) ան բա րե խիղճ գո վազ դի հա մար « Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ» ՀՀ օրենսգրքի որևէ նոր մով պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տես
ված չէ: 16.10.2014 թվա կա նին Ըն կե րու թյան կող մից Դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու
մում Ընկե րու թյու նը նշել է, որ 12.08.2014 թվա կա նին իրենց աշ խա տա կից նե րը Երևա նի փո
ղոց նե րից մե կով երթևե կե լիս նկա տել են Ար թուր Իչ մի լյա նին պատ կա նող «BMW 525I» մակ
նի շի «19 ՕՕ 264» հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան, որի հետ նա պա կու վրա զե տեղ
ված է եղել « ՆԱԻ ՐԻ ԻՆ ՇՈՒ ՐԱՆ ՍԸ ՉԻ ՓՈԽ ՀԱՏՈՒ ՑՈՒՄ» ար տա հայ տու թյու նը և Ըն կե րու
թյան ապ րան քային նշա նը: Միա ժա մա նակ Ըն կե րու թյու նը միջ նոր դել է հար գե լի հա մա րել 
Դա տա րան դի մե լու մե կամ սյա ժամ կե տի բաց թո ղու մը: 23.12.2014 թվա կա նին Դա տա րա նին 
հաս ցե ագրված դի մու մով Ար թուր Իչ մի լյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Դա վիթ Սրա պի ո նյա նը միջ նոր
դել է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն և կա յաց նել հայ ցը մեր ժե լու մա սին վճիռ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լու և հայ ցային վա ղե մու
թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա
նու թյու նը, որ մինչ Դա տա րան դի մելն Ըն կե րու թյու նը ձեռ նար կել է ակ տիվ քայ լեր իր իրա
վունքնե րի պաշտպա նու թյան հա մար, ուս տի մե կամ սյա ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի 
ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վոր է, և բա ցի այդ, հայց ներ կա
յաց նե լու վե ցամ սյա ժամ կետն Ըն կե րու թյան կող մից պահ պան վել է, որի պա րա գա յում Ար
թուր Իչ մի լյա նի միջ նոր դու թյունն ան հիմն է: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լով, ը ստ է ու թյան հիմ նա վոր է հա
մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

Վե րոն շյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա
տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ այն հար ցին, թե 
արդյոք սույն գոր ծով բաց է թողնվել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տը: Գնա հա տե լով դա
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տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի պահ պան ված լի
նե լու հար ցը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով չի ներ կա յաց վել որևէ 
ապա ցույց գոր ծա րար համ բավն արա տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րը տա րա ծե լու ստույգ օրը 
հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: Ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այլ բան 
ապա ցուց ված չլի նե լու պայ ման նե րում վե ցամ սյա ժամ կե տի սկիզբ պետք է հա մա րել Ըն կե
րու թյան կող մից այդ տե ղե կու թյուն նե րի մա սին տե ղե կա նե լու օրը` 12.08.2014 թվա կա նը: 

Տվյալ դեպ քում իր գոր ծա րար համ բավն արա տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րի տա րած
ման մա սին տե ղե կաց ված լի նե լով դեռևս 12.08.2014 թվա կա նին` Ըն կե րու թյու նը Դա տա
րան է դի մել միայն 16.10.2014 թվա կա նին` տե ղե կաց ված լի նե լուց հե տո ավե լի, քան եր կու 
ամիս ան ց, հետևա բար բաց է թո ղել հայ ցային վա ղե մու թյան մե կամ սյա ժամ կե տը: 

Անդ րա դառ նա լով այն հար ցին, թե արդյոք Ըն կե րու թյու նը կա րող էր ներ կա յաց նել 
հայ ցային վա ղե մու թյան բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու միջ նոր դու թյուն, և 
արդյոք այդ միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է հետևյա լը.

Սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյու նը կա րող էր ներ կա յաց նել հայ ցային վա ղե մու թյան 
բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու միջ նոր դու թյուն, ուս տի ան հիմն է վճռա բեկ բո ղո քի 
փաս տարկն այն մա սին, որ Ըն կե րու թյու նը նման միջ նոր դու թյուն չէր կա րող ներ կա յաց նել: 
Միա ժա մա նակ, սա կայն, անդրա դառ նա լով վճռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կին, որ հայ ցային 
վա ղե մու թյան բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու հիմք սույն գոր ծով առ կա չէ, Վճռա
բեկ դա տա րանն այն հա մա րում է հիմ նա վոր հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. սույն գոր ծով 
Ըն կե րու թյու նը, 16.10.2014 թվա կա նին հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լով Դա տա րան, միա ժա մա
նակ միջ նոր դել է հար գե լի հա մա րել դա տա րան դի մե լու մե կամ սյա ժամ կե տի բաց թո ղու մը` 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ Ըն կե րու թյունն իր խախտ ված իրա վունքնե րի մա սին իմա ցել է 
12.08.2014 թվա կա նին, որից հե տո խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու հա մար 
01.09.2014 թվա կա նին դի մել է ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա
ռա յու թյան պե տին, իսկ պա տաս խան գրու թյու նը ստա ցել է միայն 24.09.2014 թվա կա նին: 

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ մինչ դա տա րան դի մելն Ըն կե րու
թյու նը ձեռ նար կել է ակ տիվ քայ լեր իր իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան հա մար, մե կամ սյա 
ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի են որա կել:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1087.1– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը նա խա տե սում է վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան մի ջո
ցով ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն արա տա վո րե լու 
դեպ քում դա տա կան կար գով իրա վունքնե րը պաշտպա նե լու հնա րա վո րու թյուն` որ պես ար
տա դա տա կան կար գով իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան միակ եղա նակ նա խա տե սե լով 
նույն հոդ վա ծի 10– րդ կե տով սահ ման ված դեպ քը, այն է` ան ձը չի կա րող օգտվել նույն հոդ
վա ծի 7– րդ և 8– րդ կե տե րով սահ ման ված պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րից, եթե նա մինչև 
դա տա րան դի մե լը « Զանգվա ծային լրատ վու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրեն քով սահ ման ված կար գով պա հան ջել է հեր քում և (կամ) իր պա տաս խա նի հրա պա րա
կում, և լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նո ղը կա տա րել է այդ պա հան ջը:

Վե րոն շյալ իրա վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից ել նե լով` Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս
տում է, որ օրենսդի րը նա խա տե սել է ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա
րար համ բա վը վի րա վո րան քից կամ զրպար տու թյու նից պաշտպա նե լու հա րա բե րու թյուն նե
րում ան ձի իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան դա տա կան պաշտպա նու թյան եղա նա կը` ար
տա դա տա կան կար գով իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով 
միայն մեկ կոնկ րետ դեպ քում և կոնկ րետ եղա նա կով, այն է` « Զանգվա ծային լրատ վու թյան 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով սահ ման ված կար գով հեր քում և (կամ) 
իր պա տաս խա նի հրա պա րա կում պա հան ջե լու մի ջո ցով (որ պի սի գոր ծո ղու թյան կա տար
ման դեպ քում ևս հայց ներ կա յաց նե լու մե կամ սյա ժամ կե տը պետք է պահ պան վի), մինչ դեռ 
սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը, դա տա րան դի մե լու փո խա րեն, իր իրա վունքնե րի պաշտպա
նու թյու նը փոր ձել է իրա կա նաց նել այլ եղա նա կով, այն է` ոս տի կա նու թյուն դի մե լու մի ջո ցով, 
ին չի ար դյուն քում դա տա րան է դի մել սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տի ավար տից հե տո:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը թիվ ԵԿԴ/3124/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 25.12.2012 
թվա կա նի` վե րը նշված որոշ մամբ ար դեն իսկ նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1087.1– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վե ճե րի հա մար հա տուկ` կրճատ հայ ցային վա ղե մու
թյան ժամ կե տի սահ մա նու մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ վի րա վո րան քի և զրպար տու
թյան դեպ քում դրա տա րած ման մա կար դա կը նվա զում է որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի 
ըն թաց քում, որից հե տո առար կա յա զուրկ է դառ նում նման պա հան ջի ներ կա յա ցու մը: 
Հետևա բար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կրճատ 
ժամ կե տը պայ մա նա վոր ված է եր կու կող մե րի իրա վունքնե րով և օրի նա կան շա հե րով` նպա
տակ ունե նա լով ապա հո վե լու ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Ըն կե րու թյան կող
մից Դա տա րան ներ կա յաց ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյան 
մեջ նշված հան գա մանքնե րը կապ ված չեն դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից 
զրկված լի նե լու հետ, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն ուներ դի մե լու դա տա րան` 
ան կախ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան պե տին 
դի մե լու հան գա ման քից: Հետևա բար առ կա չէր ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված բա ցա ռիկ դեպք, որը հիմք կհան դի սա նար հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու հա մար: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայ ցային վա ղե մու
թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում հայ ցը են թա կա էր 
մերժման, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից, ուս տի ստո րա դաս դա տա
րան նե րի կող մից խախտ վել են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 342– րդ հոդ վա ծը և 
1087.1– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տը, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

Վե րը շա րադրված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում է վճռա բեկ բո ղո քի պա
տաս խա նում բեր ված փաս տար կը` հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի վե րա կանգման հիմ
քի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ: Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի այն 
փաս տար կին, թե վա ղե մու թյան մե կամ սյա ժամ կե տի քննարկ ման մա սով Ար թուր Իչ մի լյա
նը չէր կա րող վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նել, քա նի որ նշված հիմ քով վե րաքննիչ բո ղոք չի 
ներ կա յաց րել, ապա Վճռա բեկ դա տա րանն այն հա մա րում է ան հիմն, քա նի որ Ար թուր 
Իչմի լյա նի ներ կա յա ցուց չի բե րած վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րից մե կը վե րա բե րել է հենց 
մե կամ սյա ժամ կե տի խախտ մամբ հայց ներ կա յաց նե լուն:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ հոդ վա ծի 
ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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` Վճռա
բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում 
իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա
նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի նույն հոդ վա ծով ամ
րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր: Հետևա բար գոր ծի ան հար կի 
ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվյալ 
դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո
խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա
ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը: 
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5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
դատա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` 
վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով նկա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման ար դյուն քում ստո
րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է փո փոխ ման, իսկ Ըն կե րու թյան հայ ցը` 
մերժման, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը, գտնում է, որ Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ար թուր Իչ մի
լյա նի պետք է բռնա գան ձել 64.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, և 74.000 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 11.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` « Նաի րի Ին շու րանս» ապա հո վագ րա կան 
ՍՊԸ– ի հայցն ը նդ դեմ Ար թուր Իչ մի լյա նի` 1.800.000 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու, ինչ պես նաև 
«BMW 525I» մակ նի շի «19 ՕՕ 264» հաշ վառ ման հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի հետ նա պա
կու վրա զե տեղ ված « ՆԱԻ ՐԻ ԻՆ ՇՈՒ ՐԱՆ ՍԸ ՉԻ ՓՈԽ ՀԱՏՈՒ ՑՈՒՄ» ար տա հայ տու թյու նը 
և « Նաի րի Ին շու րանս» ապա հո վագ րա կան ՍՊԸ– ի ապ րան քային նշա նը վե րաց նե լու պա
հանջնե րի մա սով, մեր ժել: 

2. « Նաի րի Ին շու րանս» ապա հո վագ րա կան ՍՊԸ– ից հօ գուտ Ար թուր Իչ մի լյա նի բռնա
գան ձել 64.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա
կան տուրք, և 74.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե
տա կան տուրք:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան      Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/4072/02/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/4072/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Կ. Հա կո բյան 
Դա տա վոր ներ՝    Ա. Խա ռա տյան
     Տ. Նա զա րյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ    Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
 մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ  

       
2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Փ ԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու

թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Կա րի նե Լա լա բե կյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա
ցիա կան դա տա րա նի 20.10.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ը նդ դեմ 
«Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ– ի (այ սու հետ՝ Բանկ)՝ որո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուն 
պար տադ րե լու և գու մար բռնա գան ձե լու պա հանջնե 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 Բան կին պար տադ րել իր հաշ վին փո

խան ցել որ պես վարկ տրա մադրված 140.000 ԱՄՆ դո լա րը, ինչ պես նաև բռնա գան ձել այդ 
գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս
խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը` սկսած 29.04.2014 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու
թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը:

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ավե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 02.07.2015 թվա կա նի 
վճռով հայ ցը մերժվել է, Ըն կե րու թյու նից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե 
բռնա գանձվել է 1.310.000 ՀՀ դրամ` որ պես պե տա կան տուրք:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
20.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
02.07.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյու նից 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե բռնա գանձվել է 4.200 ԱՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք ՀՀ դրամ, 140.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ սկսած 
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29.04.2014 թվա կա նից մինչև Վե րաքննիչ դա տա րա նի որոշ ման կա յաց ման օրը ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված տո կո սա գու
մա րի 3 %– ը` որ պես ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.07.2015 թվա կա նի որոշ
մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի գու մար:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

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

վո րում նե րով. 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 447– րդ, 1092– րդ 

հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ և 53– րդ հոդ ված նե րը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր ծում 

առ կա ապա ցույց նե րը, որի հետևան քով ան տե սել է, որ Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև կնքված 
գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի ու են թա վար կային պայ մա նագ րի շրջա նակ նե րում Բան
կը, տե ղյակ լի նե լով, որ Ըն կե րու թյու նը դեռևս գրա վի առար կա նե րը չի ներ կա յաց րել և չի 
ձևա կեր պել, սե փա կան ռիս կով Ըն կե րու թյան հաշ վին է փո խան ցել 140.000 ԱՄՆ դո լար` 
առանց Ըն կե րու թյա նը տե ղյակ պա հե լու: 

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ հե տա գա յում Բան կը միա կող մա նի, 
ինքնա կամ, առանց պայ մա նագ րով նա խա տես ված կար գով Ըն կե րու թյա նը պա հանջ ներ
կա յաց նե լու և տե ղե կաց նե լու, դա տա րա նի վճռի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վեր ջի նիս 
հաշ վին առ կա ողջ գու մա րը հետ է գան ձել` խախ տե լով նրա իրա վունքնե րը և վնաս պատ
ճա ռե լով նրան:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել Բան կի 
Տնօ րի նու թյան 08.06.2010 թվա կա նի որոշ մամբ հաս տատ ված Վար կա վոր ման հիմ նա կան 
պայ ման նե րի (այ սու հետ՝ Վար կա վոր ման հիմ նա կան պայ ման ներ) 6.1 և Բան կի 26.12.2012 
թվա կա նի Տնօ րի նու թյան նիս տի թիվ 40 որոշ մամբ հաս տատ ված Բան կային ծա ռա յու թյուն
նե րի մա տուց ման հիմ նա կան պայ ման նե րի (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
հիմ նա կան պայ ման ներ) 13.5 կե տե րի դրույթ նե րը, քա նի որ Բան կին իրա վունք վե րա պահ
ված չի եղել անակ ցեպտ կար գով Ըն կե րու թյան հաշ վից բռնա գան ձե լու պար տա վո րու թյան 
ողջ գու մա րը: Բանկն իրա վունք է ունե ցել Ըն կե րու թյու նից պա հան ջե լու ան հա պաղ վե րա
դարձնել վար կի ամ բողջ գու մա րը՝ հաշ վարկ ված տո կոս նե րի և տույ ժե րի հետ միա սին, որ
պի սի իրա վուն քի առ կա յու թյու նը դեռևս բա վա րար չէր միա կող մա նի, անակ ցեպտ կար գով 
Ըն կե րու թյան հա շիվ նե րը տնօ րի նե լու հա մար: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հիմ
նա կան պայ ման նե րի 13.5 կե տը վե րա բե րում է անակ ցեպտ կար գով Ըն կե րու թյան հաշ վից 
ծա ռա յու թյան վճար նե րը և միջ նոր դավ ճար նե րը բռնա գան ձե լուն: Նշված կե տում սահ ման
վել է, որ անակ ցեպտ կար գով հաշ վից բռնա գան ձում իրա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
հա ճա խոր դի հա մա ձայ նու թյու նը, որը բա ցա կա յում է: 

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Վար կա վոր ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 8.3 
կե տով Բան կին իրա վունք էր վե րա պահ ված նույն պայ ման նե րի 6– րդ կե տը խախ տե լու դեպ
քում դի մե լու դա տա րան` օրեն քով սահ ման ված կար գով բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 20.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը`
1) Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 28.03.2014 թվա կա նին կնքված գլ խա վոր վար կային 

պայ մա նագ րի (այ սու հետ՝ Գլ խա վոր վար կային պայ մա նա գիր) 1.1 կե տի հա մա ձայն՝ Բան կը 
պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել Ըն կե րու թյա նը մատ չե լի դարձնե լու առա վե լա գույ նը 
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300.000.000 ՀՀ դրա մի հա ջոր դա կան վար կեր, վար կային գծեր, օվերդ րաֆտ ներ և Բան կում 
գոր ծող այլ ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն ներ, իսկ նույն պայ մա նագ րի 2.1 կե տի հա մա ձայն` 
Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է 15 օր վա ըն թաց քում Բան կին գրավ դնել նույն կե տում 
նշված թվով 4 ան վա նում գույ քը, իսկ նշված պայ մա նը չկա տա րե լու դեպ քում Բան կին իրա
վունք է վե րա պահ վել Ըն կե րու թյու նից պա հան ջե լու վա ղա ժամ կետ կա տա րել վար կային 
պար տա վո րու թյուն ներն ամ բողջ ծա վա լով: Ըն կե րու թյան կող մից վար կային պար տա վո րու
թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ չկա տա րե լու դեպ քում Բան կին իրա վունք է վե րա պահ վել իր պա
հանջնե րը բա վա րա րե լու Ըն կե րու թյան գույ քի հաշ վին (գ.թ. 9).

2) Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի 3.3 կե տի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ Վար
կա վոր ման հիմ նա կան պայ ման ներն այդ պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մասն են (գ.թ. 9).

3) Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի 3.4 կե տի հա մա ձայն` այդ պայ մա նագ րից բխող 
բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են նշված պայ մա նագ րի կնքման պա հին գոր
ծող Բան կի ներ քին իրա վա կան ակ տե րին և ՀՀ գոր ծող օրենսդրու թյա նը հա մա պա տաս
խան (գ.թ. 9).

4) Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 13.5 կե տի հա մա ձայն` 
Բանկն իրա վունք ունի անակ ցեպտ կար գով Ըն կե րու թյան հաշ վից գան ձե լու բո լոր ծա ռա յու
թյուն նե րի դի մաց սահ ման ված վճար նե րը, ՀՀ օրենսդրու թյամբ սահ ման ված այլ հիմ քե րով 
առա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի գու մար նե րը..., ինչ պես նաև եր րորդ ան ձանց կող մից 
մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի վճար նե րը, որոնք կազ մել են Ըն կե րու թյա նը մա տուց ված 
ծա ռա յու թյուն նե րի մաս (գ.թ. 12– 14).

5) Վար կա վոր ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 6.1 կե տի հա մա ձայն` Բան կը, ան կախ 
ստորև նշված խախտ ման հա մար նա խա տես ված տույ ժե րի կամ տու գանքնե րի վճար ման 
հան գա ման քից, իրա վունք ունի Ըն կե րու թյու նից պա հան ջե լու ան հա պաղ վե րա դարձնել 
վար կի ամ բողջ գու մա րը` հաշ վարկ ված տո կոս նե րի, տույ ժե րի և այլ վճա րում նե րի հետ միա
սին, եթե Ըն կե րու թյան կող մից վար կային պայ մա նագ րով, դրա հա վել ված նե րով, Վար կա
վոր ման հիմ նա կան պայ ման նե րով, դրա կա տա րումն ապա հո վող պայ մա նագ րե րով, ինչ
պես նաև այլ պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված և Ըն կե րու թյան ու Բան կի միջև օրեն քով նա
խա տես ված այլ հիմ քե րով առա ջա ցած որևէ պար տա վո րու թյուն, պայ ման, դրույթ խախտ
վել է, չի ապա հով վել կամ ոչ պատ շաճ է կա տար վել (գ.թ. 45).

6) Բան կի գոր ծա դիր տնօ րե նի` Ըն կե րու թյան տնօ րե նին հաս ցե ագրված 23.06.2014 
թվա կա նի թիվ 754 գրու թյան հա մա ձայն` Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի 2.1 կե տում 
նշված պար տա վո րու թյունն Ըն կե րու թյու նը կա տա րել է ոչ պատ շաճ` նույն կե տում նշված 
թվով 4 ան վա նում գույ քը 15 օր վա ըն թաց քում Բան կին գրավ չի դրել, որի հետևան քով վեր
ջինս Ըն կե րու թյան հաշ վին առ կա մի ջոց նե րից 29.04.2014 թվա կա նին վա ղա ժամ կետ մա
րել է վար կի գու մա րը: Այդ մի ջոց նե րը բա վա րար չեն եղել վար կային պար տա վո րու թյամբ 
առա ջա ցած պարտքն ամ բող ջու թյամբ մա րե լու հա մար (գ.թ. 15).

7) Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 28.03.2014 թվա կա նին կնքված են թա վար կային պայ մա
նագ րի հա մա ձայն՝ Բանկն Ըն կե րու թյա նը տրա մադ րել է 140.000 ԱՄՆ դո լար վարկ, որը Ըն
կե րու թյան հաշ վին փո խան ցել է 28.03.2014 թվա կա նին (գ.թ. 10, 15):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 
բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա
կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` բան կի կող մից վար կի 
գու մա րի անակ ցեպտ կար գով հետ գանձման իրա վուն քի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի
կա ձևա վո րե լու հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա 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 234– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 447– րդ, 1092– րդ հոդ ված նե րը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
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տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծը խախ տե լու հետևան քով առ կա է առերևույթ դա
տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ վար կա տուի կող մից անակ ցեպտ կար գով վար կա ռուի հաշ վից գու մար
նե րի գանձման հնա րա վո րու թյան հար ցին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 887– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ վար կային 
պայ մա նագ րով բան կը կամ այլ վար կային կազ մա կեր պու թյու նը (վար կա տուն) պար տա վոր
վում է պայ մա նագ րով նա խա տես ված չա փե րով և պայ ման նե րով դրա մա կան մի ջոց ներ 
(վարկ) տրա մադ րել փո խա ռուին, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է վե րա դարձնել ստաց
ված գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա նից:

 Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վար կային պայ մա նագ րից բխող հա րա բե րու
թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են նույն օրենսգրքի 46 գլ խում նա խա տես ված կա նոն նե
րը, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ նույն գլ խի կա նոն նե րով և վար կային պայ մա նագ րով:

Վ կա յա կոչ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ վար կային պայ մա նագ րով վար
կա տուն ստանձնում է վար կա ռուին դրա մա կան մի ջոց ներ տրա մադ րե լու պար տա կա նու
թյուն, ինչ պես նաև ձեռք է բե րում իրա վունք՝ պա հան ջե լու հետ վե րա դարձնել այդ դրա մա
կան մի ջոց նե րը և տո կոս ներ վճա րել դրան ցից, իսկ վար կա ռուն, իր հեր թին, ձեռք է բե րում 
այդ մի ջոց ներն ստա նա լու իրա վունք և ստանձնում վար կա տուին տո կոս ներ վճա րե լու ու 
ստաց ված մի ջոց նե րը վե րա դարձնե լու պար տա կա նու թյուն: Միա ժա մա նակ նշված հոդ վա
ծով ամ րագրվել է, որ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ փո խա ռու թյան հա րա բե
րու թյուն նե րը կար գա վո րող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի նոր մե րը կի րա ռե լի են, եթե այլ 
բան նա խա տես ված չէ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րող նոր մե րով և բուն վար կային պայ մա նագ րով: Այ սինքն՝ վար կային հա րա բե րու
թյուն նե րը կար գա վո րե լու առու մով օրենսդի րը նա խա պատ վու թյու նը տվել է ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան օրենսգրքի՝ վար կային հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րին և վար կային 
պայ մա նագ րին, որոն ցով այլ բան նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում միայն տվյալ հա րա բե
րու թյուն նե րի նկատ մամբ կա րող են գոր ծել փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո
րող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի նոր մե րը:

Անդ րա դառ նա լով վար կային հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում վար կա տուի կող
մից վար կա ռուի դրա մա կան մի ջոց նե րի անակ ցեպտ գանձման հնա րա վո րու թյա նը՝ Վճռա
բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ հարկ է հա մա րում նշել, որ անակ ցեպտ գան ձու մը, ը նդ հան րա
պես, բան կի կող մից հա ճա խոր դի հաշ վից դրա մա կան մի ջոց նե րի գան ձումն է՝ առանց վեր
ջի նիս առան ձին կար գադ րու թյան, սա կայն պայ մա նով, որ հա ճա խորդն այդ պի սի գանձման 
հա մա ձայ նու թյու նը նա խա պես տվել է կող մե րի միջև կնքված պայ մա նագ րով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ո՛չ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի՝ վար կային 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րով, ո՛չ նույն օրենսգրքի` փո խա ռու թյան հա րա
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րով նա խա տես ված չեն վար կա ռուի հաշ վից վար կի գու
մա րի անակ ցեպտ գանձման բան կի (վար կա տուի) իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, պայ մա նագ
րի ազա տու թյան սկզբուն քից ել նե լով և հիմք ըն դու նե լով վար կային պայ մա նագ րի 
առանձնա հատ կու թյուն նե րը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ պի սի իրա վուն քը կա
րող է նա խա տես ված լի նել վար կային պայ մա նագ րով: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ վար կային պայ մա նագ րով կա րող է նա խա տես ված լի նել ոչ միայն վար կա ռուի 
հաշ վից որո շա կի վճար նե րի, այլև վար կի գու մա րի անակ ցեպտ գանձման բան կի իրա վուն
քը: Սա կայն ել նե լով կող մե րի հա վա սա րու թյան և քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րի անար
գել իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյան սկզբունքնե րից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա
մա րում ը նդ գծել, որ վար կի գու մարն անակ ցեպտ գան ձե լու բան կի իրա վուն քը չի կա րող լի
նել ինքնան պա տակ, այլ պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի որո շա կի հան գա մանքնե րի վրա 
հաս նե լու փաս տով (օ րի նակ` վար կա ռուի կող մից վար կային պայ մա նագ րի պայ ման նե րի 
խախտ մամբ), հա կա ռակ դեպ քում այդ պի սի իրա վուն քը կհա կա սի վար կային հա րա բե րու
թյուն նե րի բուն է ու թյա նը: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա անդրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին՝ Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.
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Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի 2.1 կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր
վել է 15 օր վա ըն թաց քում Բան կին գրավ դնել նույն կե տում նշված՝ թվով 4 ան վա նում գույ քը: 
Նշված պայ մա նը չկա տա րե լու դեպ քում Բան կին իրա վունք է վե րա պահ վել Ըն կե րու թյու նից 
պա հան ջե լու վա ղա ժամ կետ կա տա րել վար կային պար տա վո րու թյուն ներն ամ բողջ ծա վա
լով, իսկ Ըն կե րու թյան կող մից վար կային պար տա վո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ չկա տա րե
լու դեպ քում` իր պա հանջնե րը բա վա րա րե լու Ըն կե րու թյան գույ քի հաշ վին: 

Վար կա վոր ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 6.1 կե տի հա մա ձայն` Բան կը, ան կախ ստորև 
նշված խախտ ման հա մար նա խա տես ված տույ ժե րի կամ տու գանքնե րի վճար ման հան գա
ման քից, իրա վունք ունի Ըն կե րու թյու նից պա հան ջել ան հա պաղ վե րա դարձնել վար կի ամ
բողջ գու մա րը` հաշ վարկ ված տո կոս նե րի, տույ ժե րի և այլ վճա րում նե րի հետ միա սին, եթե 
Ըն կե րու թյան կող մից վար կային պայ մա նագ րով, դրա հա վել ված նե րով, Վար կա վոր ման 
հիմ նա կան պայ ման նե րով, դրա կա տա րումն ապա հո վող պայ մա նագ րե րով, ինչ պես նաև 
այլ պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված և Ըն կե րու թյան ու Բան կի միջև օրեն քով նա խա տես
ված այլ հիմ քե րով առա ջա ցած որևէ պար տա վո րու թյուն, պայ ման, դրույթ խախտ վել է, չի 
ապա հով վել կամ ոչ պատ շաճ է կա տար վել: 

Ըն կե րու թյու նը Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի 2.1 կե տում նշված իր պար տա վո րու
թյու նը, հա մա ձայն Բան կի գոր ծա դիր տնօ րե նի 23.06.2014 թվա կա նի թիվ 754 գրու թյան, կա
տա րել է ոչ պատ շաճ, քա նի որ նույն կե տում նշված գույքն ամ բող ջու թյամբ Բան կում գրավ 
չի դրել: Նշված հան գա ման քը Բան կի հա մար հիմք է հան դի սա ցել անակ ցեպտ կար գով Ըն
կե րու թյան հաշ վից հետ գան ձե լու ար դեն իսկ տրա մադրված վար կի գու մա րը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ «Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ
րի 2.1 կե տով նա խա տես ված է, որ Վար կա ռուն պար տա վոր վում է 15 օր վա ըն թաց քում Բան
կին գրավ դնել պայ մա նագ րի նույն կե տով նա խա տես ված գույ քը, ին չը չի կա տար վել, այ
սինքն` Վար կա ռուի կող մից թույլ է տրվել Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի հի շյալ կե տի 
խախ տում», «Գլ խա վոր վար կային պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մաս են կազ մում « Վար կա
վոր ման հիմ նա կան պայ ման նե րը», որն Ըն կե րու թյան տնօ րենն ստա ցել է 28.03.2014 թվա
կա նին», « Վար կա վոր ման պայ ման նե րի 6.1 կե տի հա մա ձայն` Բանկն իրա վունք ունի Վար
կա ռուից պա հան ջե լու ան հա պաղ վե րա դարձնել վար կի ամ բողջ գու մա րը` հաշ վարկ ված 
տո կոս նե րի, տույ ժե րի և այլ վճար նե րի հետ միա սին, եթե Վար կա ռուն թույլ է տվել Գլ խա վոր 
վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված որևէ պար տա վո րու թյան, պայ մա նի խախ տում», 
«Ստո րագ րե լով հաշ վի բաց ման դի մում– պայ մա նա գի րը` Ըն կե րու թյու նը Բան կին թույ լատ
րել է իր հա շիվ նե րից գան ձել բո լոր կի րա ռե լի միջ նոր դավ ճար ներն ու այլ վճար նե րը», իսկ 
« Բան կային ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 13.5 կե տով հստակ 
սահ ման ված է, որ Բանկն իրա վունք ունի անակ ցեպտ կար գով գան ձել հա ճա խոր դի հաշ վից 
բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց սահ ման ված վճար նե րը, ինչ պես նաև ՀՀ օրենսդրու թյամբ 
սահ ման ված այլ հիմ քե րով առա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի գու մար նե րը, որոնք հա մա
ձայ նեց ված են Բան կի և հա ճա խոր դի միջև», գտել է, որ Բան կի գոր ծո ղու թյու նը` կապ ված 
«Ըն կե րու թյան հաշ վից վեր ջի նիս տրա մադրված վար կի գու մա րի մեծ մա սի անակ ցեպտ 
գան ձու մը, չի կա րող որևէ պա րա գա յում որակ վել որ պես ան հիմն, անօ րի նա կան և պայ մա
նագ րով չնա խա տես ված հիմ քե րով ան հիմն հարս տա ցում»:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լով և Դա տա րա նի 
վճի ռը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, ը ստ է ու թյան, հիմ նա վոր է հա մա րել դա տա րա նի վե րը 
նշված եզ րա հան գում նե րը:

Մինչ դեռ վե րոն շյալ դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ստո րա դաս դա
տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան
հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե
րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Նշված նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա
կու թյուն ունե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր ծում 
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եղած բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված 
ներ քին հա մոզ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը սույն գոր ծում առ կա 
ապա ցույց նե րը չեն գնա հա տել բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ՝ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 13.5 կե տի հա մա ձայն` Բանկն 
իրա վունք ունի անակ ցեպտ կար գով գան ձե լու Ըն կե րու թյան հաշ վից բո լոր ծա ռա յու թյուն նե
րի դի մաց սահ ման ված վճար նե րը, ՀՀ օրենսդրու թյամբ սահ ման ված այլ հիմ քե րով առա ջա
ցած պար տա վո րու թյուն նե րի գու մար նե րը..., որոնք սահ ման ված են Սա կագ նե րով կամ այլ 
կերպ հա մա ձայ նեց ված են Բան կի և հա ճա խոր դի միջև, ինչ պես նաև եր րորդ ան ձանց կող
մից մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի վճար նե րը, որոնք կազ մել են Ըն կե րու թյա նը մա տուց
ված ծա ռա յու թյուն նե րի մաս:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 447– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րը մեկ 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 իմաս տի հետ հա մադ րե լու մի ջո ցով: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 
հա մա ձայն` եթե նույն հոդ վա ծի 1– ին կե տում պա րու նակ վող կա նոն նե րը հնա րա վո րու թյուն 
չեն տա լիս որո շել պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը, ապա պետք է պարզ վի կող մե րի իրա
կան ը նդ հա նուր կամ քը` հաշ վի առ նե լով պայ մա նագ րի նպա տա կը: Ը նդ որում, նկա տի են 
առնվում բո լոր հա մա պա տաս խան հան գա մանքնե րը` նե րա ռյալ պայ մա նագ րին նա խոր դող 
բա նակ ցու թյուն նե րը և թղթակ 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 րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ անդրա դար ձել է պայ մա
նագ րի մեկ նա բան ման հար ցին և ար ձա նագ րել է, որ վե րոն շյալ հոդ վածն ամ րագ րում է պայ
մա նագ րի մեկ նա բա նու թյան երեք կա նոն` պայ մա նագ րի մեկ 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 մեկ 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 իմաս տի 
հետ, և պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը կող մե րի իրա կան ը նդ հա նուր կամ քը պար զե լու մի ջո
ցով: Ը նդ որում, այդ կա նոն նե րը կի րառ վում են հա ջոր դա բար (տե՛ս « Կա րատ» ՍՊԸ– ն ը նդ
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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հիմ նա
կան պայ ման նե րի 13.5 կե տի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նի հա մար 
պարզ է և հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որո շե լու դրա բո վան դա կու թյու նը, որ պի սի հան գա
մանքնե րը բա վա րար են այդ կե տը մեկ նա բա նել` ել նե լով դրա նում առ կա բա ռե րի և ար տա
հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 13.5 
կե տը, դրա նում առ կա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից ել նե
լով, մեկ նա բա նե լու ար դյուն քում ար ձա նագ րում է, որ դրա նով Բան կին իրա վունք է վե րա
պահ վել անակ ցեպտ կար գով Ըն կե րու թյան հաշ վից գան ձե լու միայն Բան կի կող մից մա
տուց ված բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց սահ ման ված վճար նե րը, ՀՀ օրենսդրու թյամբ 
սահ ման ված այլ հիմ քե րով առա ջա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի գու մար նե րը, որոնք հա մա
ձայ նեց ված են Բան կի և հա ճա խոր դի միջև, ինչ պես նաև եր րորդ ան ձանց կող մից մա տուց
ված ծա ռա յու թյուն նե րի վճար նե րը, որոնք կազ մել են Ըն կե րու թյա նը մա տուց ված ծա ռա յու
թյուն նե րի մաս: Նշված կա նո նը նե րառ ված է « Միջ նոր դավ ճար ներ և այլ վճար ներ» վեր տա
ռու թյամբ բաժ նում, որի 13.1 կե տի հա մա ձայն` հա ճա խոր դը պար տա վոր վում է Բան կին միջ
նոր դավ ճար վճա րել մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց…, որի չա փը որոշ վում է Բան կի 
կող մից սահ ման ված հա մա պա տաս խան սա կագ նե րով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Բան կի կող մից 
անակ ցեպտ կար գով հետ գանձված գու մա րը, որն իրե նից ներ կա յաց րել է Ըն կե րու թյա նը 
տրա մադրված վար կի գու մար, վե րը նշված կա նո նի իմաս տով միջ նոր դավ ճար կամ այլ 
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վճար չէր կա րող հան դի սա նալ: Բա ցի այդ, ինչ պես ար դեն իսկ նշվեց վե րը, Գլ խա վոր վար
կային պայ մա նագ րի 2.1 կե տով և Վար կա վոր ման հիմ նա կան պայ ման նե րի 6.1 կե տով 
Գլխա վոր վար կային պայ մա նագ րով նա խա տես ված որևէ պար տա վո րու թյուն, այդ թվում 
նաև` այդ պայ մա նագ րի 2.1 կե տում նշվա ծը չկա տա րե լու դեպ քում Բան կին իրա վունք է վե րա
պահ վել Ըն կե րու թյու նից պա հան ջե լու վա ղա ժամ կետ կա տա րել վար կային պար տա վո րու
թյուն ներն ամ բողջ ծա վա լով` ան հա պաղ վե րա դարձնել վար կի ամ բողջ գու մա րը` հաշ վարկ
ված տո կոս նե րի, տույ ժե րի և այլ վճա րում նե րի հետ միա սին: Ը նդ որում, Գլ խա վոր վար կային 
պայ մա նագ րի 3.4 կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րի առնչու թյամբ կող մե րի միջև ծա գած վե ճե
րը լուծ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Բան կի և Ըն կե րու
թյան միջև կնքված վար կային պայ մա նագ րով կամ դրա ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող պայ
ման նե րով նա խա տես ված չէ Ըն կե րու թյան կող մից պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա
վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու դեպ քում վեր ջի նիս տրա մադրված վար կի գու մարն անակ
ցեպտ հետ գան ձե լու Բան կի իրա վուն քը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ան ձը, ով 
առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի ուրիշ 
ան ձի (տու ժո ղի) հաշ վին ձեռք է բե րել գույք կամ խնայել է այն (ձեռք բե րո ղը), պար տա վոր է 
տու ժո ղին վե րա դարձնել ան հիմն ձեռք բե րած կամ խնա յած գույ քը (ան հիմն հարս տա ցու մը), 
բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 1099– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր` նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում անդրա
դառ նա լով ան հիմն հարս տաց ման ինստի տու տին, փաս տել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1092– րդ հոդ վա ծից հետևում է, որ ան հիմն հարս տաց ման առ կա յու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ է հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա 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 խնայի գույք, 
այ սինքն` ձեռք բե րո ղի մոտ գույ քի ավե 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 առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով 
կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի, այ սինքն` հարս տա ցումն անօ րի նա կան ձևով (տե՛ս 
Ան ժե լի կա Գաս պա րյանն ը նդ դեմ Զե լիմ Սի մո նյա 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 որո շու մը):

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով առ կա է Բան
կի կող մից ան հիմն հարս տա ցում, քա նի որ վեր ջի նիս մոտ 140.000 ԱՄՆ դո լա րի ավե լա ցու
մը պայ մա նա վոր ված է Ըն կե րու թյան մոտ նույն գու մա րի պա կա սեց մամբ, և Բան կը նշված 
գու մա րը ձեռք է բե րել առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ վար կային պայ մա
նագ րով կամ դրա ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող պայ ման նե րով սահ ման ված հիմ քե րի, որ պի
սի պա րա գա յում նշված գու մա րը են թա կա էր Բան կից հետ գանձման, ին չը, սա կայն, ան
տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1097– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան հիմն դրա
մա կան հարս տաց ման գու մա րի վրա են թա կա են հա վե լագրման ուրի շի մի ջոց նե րից օգտվե լու 
հա մար տո կոս ներ (հոդ ված 411)՝ սկսած այն օր վա նից, երբ ձեռք բե րողն իմա ցել է կամ պետք է 
իմա նար դրա մա կան մի ջոց նե րի ստաց ման կամ խնայ ման ան հիմն լի նե լու մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ուրի շի դրա
մա կան մի ջոց ներն ապօ րի նի պա հե լու, դրանք վե րա դարձնե լուց խու սա փե լու, վճար ման այլ 
կե տան ցով դրանք օգ տա գոր ծե լու կամ այլ ան ձի հաշ վին ան հիմն ստա նա լու կամ խնայե լու 
դեպ քե րում այդ գու մա րին վճար վում են տո կոս ներ: Տո կոս նե րը հաշ վարկ վում են կե տան ցի 
օր վա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օրը` ը ստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա
հատ ված նե րի հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտրո նա կան բան կի սահ մա նած 
բան կային տո կո սի հաշ վար կային դրույք նե րի:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ար դեն իսկ հաս տատ ված է, 
որ Բան կը 29.04.2014 թվա կա նին անակ ցեպտ կար գով հետ է գան ձել որ պես վարկ տրա
մադրված գու մա րը, անակ ցեպտ հետ գանձման ար դյուն քում առ կա է ան հիմն դրա մա կան 
հարս տա ցում, հետևա բար տվյալ դեպ քում կի րառ ման են թա կա է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը: Միա ժա մա նակ 
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված տո կոս նե րի հաշ վար կը պետք է սկս վի 29.04.2014 թվա կա նից, այն է՝ Բան կի 
կող մից վար կի գու մա րի անակցպետ հետ գանձման օր վա նից, քա նի որ օրեն քով, այլ իրա
վա կան ակ տե րով, վար կային պայ մա նագ րով և դրա ան բա ժա նե լի մա սը կազ մող պայ ման
նե րով վար կի գու մա րի անակ ցեպտ հետ գանձման իրա վունք նա խա տես ված չլի նե լու դեպ
քում Բան կը պար տա վոր էր հետ գանձման պա հից իմա նալ, որ Ըն կե րու թյան հաշ վից անակ
ցեպտ հետ գանձված դրա մա կան մի ջոց նե րը տնօ րի նում է առանց իրա վա կան հիմ քե րի:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հիմն հարս
տաց ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տո կոս նե րը 29.04.2014 թվա կա նից են թա կա էին հաշ վեգրման և Բան կից 
բռնա գանձման, ին չը ևս ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րում բո ղոք բե րած 
ան ձի այն փաս տար կը, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 447– րդ, 1092– րդ հոդ ված նե րը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե
րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք։ Սույն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցիայի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի 
տարր։ Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա
վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա
դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը։

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ ու վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գույ քային պա հան
ջի գոր ծե րով առա ջին ատյա նի դա տա րան ներ տրվող հայ ցա դի մում նե րի հա մար պե տա կան 
տուր քը գանձվում է հայ ցագ նի եր կու տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի 150 
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տո կո սից, նույն պա հան ջի գոր ծե րով դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքննիչ բո
ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գանձվում է վե րաքննիչ բո ղո քում նշված վի ճարկ վող 
գու մա րի 3 տո կո սի չա փով, իսկ եթե վի ճարկ վում են առա ջին ատյա նի դա տա րա նի կող մից 
բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հանջներն ամ բող ջու թյամբ, կամ բա վա րար ված կամ 
չբա վա րար ված պա հանջնե րը չեն վի ճարկ վում, ապա առա ջին ատյա նի դա տա րան հա րուց
ված և բո ղո քարկ վող հայ ցի հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, նույն պա հան ջի գոր ծե րով դա տա
րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար հայ ցագ նի 3 տո կո սի 
չա փով, բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ավե լի բա զային տուր քի 
հա զա րա պա տի կից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լիս Ըն կե րու թյու նը վճա րել է 
20.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուրք: Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 22.09.2014 թվա կա նի որոշ մամբ պե տա
կան տուր քի չվճար ված մա սի վճար ման ժամ կե տը հե տաձգվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.07.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու
թյան միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա
կան տուր քի վճա րու մը հե տաձգվել է։ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 12.02.2016 թվա կա
նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և վճռա բեկ բո
ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձգվել է:

Ն ման պայ ման նե րում նկա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար
ման՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
73– րդ հոդ վա ծի հիմ քով Բան կից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե են թա
կա է բռնա գանձման 2.800 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ (140.000 ԱՄՆ դո լար x 2 %) և 
140.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ սկսած 29.04.2014 թվա կա նից մինչև 
սույն որոշ ման կա տար ման պա հը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված կար գով հաշ վարկ վե լիք տո կո սա գու մա րի 2 %– ը` որ պես հայ ցա դի մու մը դա տա րան 
ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ու Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան
նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 22.09.2014 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված 
պե տա կան տուր քի գու մար` Ըն կե րու թյան կող մից հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու 
հա մար նա խա պես վճար ված 20.000 ՀՀ դրա մի հաշ վանցմամբ, 4.200 ԱՄՆ դո լա րին հա մար
ժեք ՀՀ դրամ (140.000 ԱՄՆ դո լար x 3 %) և 140.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի 
նկատ մամբ սկսած 29.04.2014 թվա կա նից մինչև սույն որոշ ման կա տար ման պա հը ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ վե լիք տո կո սա գու
մա րի 3 %– ը` որ պես վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե րաքննիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.07.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր
քի գու մար, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով վճռա բեկ բո ղոք նե րի 
հա մար « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ բա զային 
տուր քի հա զա րա պա տի կը չգե րա զան ցե լու սահ մա նա փա կու մը, միա ժա մա նակ նկա տի ունե
նա լով, որ սույն գոր ծով հայ ցագ նի 3 %– ը գե րա զան ցում է բա զային տուր քի հա զա րա պա տի կը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Բան կից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
բյու ջե են թա կա է բռնա գանձման 1.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ
ման ված ու ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 12.02.2016 
թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի գու մար:

Սույն գոր ծով նկա տի ունե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա
յաց նե լու հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, և վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյան կող մից նա խա պես վճար ված 20.000 
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ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
73– րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Բան կի կող մից:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 20.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն` «Փ ԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸ– ի հայ ցը բա վա րա
րել: «Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ– ին պար տադ րել «Փ ԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸ– ի հաշ վին փո խան
ցել որ պես վարկ տրա մադրված 140.000 ԱՄՆ դո լա րը։ «Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ– ից հօ
գուտ «Փ ԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸ– ի բռնա գան ձել 140.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի 
նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար
ման են թա կա տո կոս նե րը` սկսած 29.04.2014 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա
ցի կա տար ման օրը:

2. «Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ– ից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե 
բռնա գան ձել 2.800 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ և 140.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
ՀՀ դրա մի նկատ մամբ սկսած 29.04.2014 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի 
կա տար ման օրը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով 
հաշ վարկ վե լիք տո կո սա գու մա րի 2 %– ը` որ պես հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու 
հա մար սահ ման ված ու Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 22.09.2014 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան 
տուր քի գու մար` հաշ վան ցե լով Ըն կե րու թյան կող մից հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց
նե լու հա մար նա խա պես վճար ված 20.000 ՀՀ դրա մը:

«Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ– ից հօ գուտ «Փ ԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸ– ի բռնա գան ձել 20.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մար։

«Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ– ից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե 
բռնա գան ձել 4.200 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ և 140.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
ՀՀ դրա մի նկատ մամբ սկսած 29.04.2014 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի 
կա տար ման օրը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով 
հաշ վարկ վե լիք տո կո սա գու մա րի 3 %– ը` որ պես վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 
սահ ման ված և ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.07.2015 թվա կա նի որոշ
մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի գու մար:

«Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸ– ից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե 
բռնա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված ու ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 12.02.2016 թվա կա նի որոշ մամբ 
հե տաձգված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման: 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան       Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ1/2015/02/14 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ1/2015/02/14     
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ն. Բար սե ղյան
Դա տա վոր ներ՝    Ս. Մի քայե լյան
     Մ. Հար թե նյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Ս ՄԱՐՏ ՍՈՎԹ» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու

թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Ան նա Սար դա րյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա
կան դա տա րա նի 04.12.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ  հայ ցի « ՌԵ ՍՈ» ապա հո վագ րա
կան ՓԲԸ– ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան և Սար գիս Գրի գո րյա նի` 
գու մա րի բռնա գանձման 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 և Սար գիս 

Գրի գո րյա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ իրեն բռնա գան ձել 8.530.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես ապա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով տու ժող նե րին վճար ված ապա հո վագ րա կան 
հա տուց ման գու մար, ինչ պես նաև 170.600 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայց վո րի կող մից նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Թո րո
սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 18.09.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի
ո րեն` վճռ վել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Կազ մա կեր պու թյան բռնա գան ձել 8.530.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես ապա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով տու ժող նե րին վճար ված ապա հո վագ
րա կան հա տուց ման գու մար, ինչ պես նաև 170.600 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի գու մար: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը՝ Սար գիս Գրի գո րյա նի դեմ պա հան ջի 
մա սով կարճ վել է` հայց վո րի կող մից հայ ցից հրա ժար վե լու հիմ քով։ 
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
04.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան  վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
18.09.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1021– րդ, 1025– րդ, 

1058– րդ, 1072– րդ հոդ ված նե րը, «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող 
պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ, 10– րդ, 
27– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան 

ապա հո վագ րու թյան պայ ման նե րում Կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է իր կող մից հա տուց ված 
գու մա րը հետ պա հան ջել Ըն կե րու թյու նից բա ցա ռա պես «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե
րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա
սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում, այլ ոչ թե ցան կա ցած դեպ քում, երբ առա ջա
նում է ապա հո վադ րի քա ղա քա ցիա կան պար տա վո րու թյու նը, քա նի որ հենց դա է ապա հո
վագ րու թյան իմաս տը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր
ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քի 27– րդ հոդ վա ծը, չի նշել, թե տվյալ նոր մի որ կե տի հի ման վրա է հե տա դարձ պա հան ջի 
իրա վունք առա ջա ցել Ըն կե րու թյան նկատ մամբ: Մինչ դեռ Կազ մա կեր պու թյունն իր կող մից 
հա տու ցած գու մա րը սե փա կա նա տի րո ջից` Ըն կե րու թյու նից, պա հան ջե լու որևէ իրա վա կան 
հիմք չու նի: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 04.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել, կամ գործն ուղար կել 
ստո րա դաս դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 28.06.2013 թվա կա նին կնքված թիվ SE 276554 

Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար
տա դիր ապա հո վագ րու թյան (ԱՊ ՊԱ) վկա յագ րի (այ սու հետ՝ Վկա յա գիր) հա մա ձայն՝ Ըն կե
րու թյունն ապա հո վագ րել է « Ֆորդ Տրան զիտ 150Լ» մակ նի շի թիվ 381ԼՍ61/1113Լ հաշ վառ ման 
հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը: Վկա յագ րի 
6– րդ կե տով որ պես լիա զոր ված տի րա պե տող նշվել է Սար գիս Գրի գո րյա նը (գ.թ. 8).

2) Թիվ ԿԴ1/0122/01/13 քրե ա կան գոր ծով Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի 03.02.2014 թվա կա նի դա տավճռով (օ րի նա կան ուժի մեջ է մտել 29.04.2014 թվա
կա նին) Սար գիս Գրի գո րյա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրե ա կան օրենսգրքի 242– րդ հոդ
վա ծի 3– րդ մա սով և դա տա պարտ վել ազա տազրկ ման` 6 տա րի 8 ամիս ժամ կե տով: Նշված 
դա տավճռի հա մա ձայն՝ Սար գիս Գրի գո րյա նին մե ղադ րանք է առա ջադրվել այն արար քի 
հա մար, որ նա, 19.08.2013 թվա կա նին վա րե լով « Ֆորդ Տրան զիտ 150Լ» մակ նի շի թիվ 
381ԼՍ61/1113Լ հաշ վառ ման հա մա րա նի շի միկ րոավ տո բու սը, Երևան– Սևան ավ տո ճա նա
պար հի 22– րդ կմ հատ վա ծում իրա կա նաց նե լով ավ տո մո բի լի ըն թաց քի ոչ պատ շաճ կա ռա
վա րում, թույլ է տվել ՃԵԿ– ի 55– րդ, 65– րդ և 66– րդ կե տե րի, ինչ պես նաև « Ճա նա պար հային 
երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 3– րդ 
մա սի պա հանջնե րին հա կա սող գոր ծո ղու թյուն, տեխ նի կա կան տե սա կե տից ստեղ ծել վթա
րային իրադ րու թյուն և ար դյուն քում բախ վել է կա նա չա պատ գո տու եզ րա քա րին, որի 
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հետևան քով միկ րոավ տո բու սը շրջ վել է, և ուղևոր ներ Լա րի սա Հախ վեր դյա նը, Վա նուշ Ղա
զա րյա նը, Ար մի նե Մնա ցա կա նյա նը և Լու սա բերտ Բաղ դա սա րյա նը մա հա ցել են, ուղևոր 
Հրանտ Սու քիա սյա նը ստա ցել է առող ջու թյան մի ջին ծան րու թյան մարմ նա կան վնաս վածք
ներ, իսկ Հայ կա նուշ Գո րո յա նը, Լիան նա Ախո յա նը և Վա չա գան Ազի զյա նը ստա ցել են 
առող ջու թյանն ու կյան քին առա վել վտանգ սպառ նա ցող ծանր վնաս վածք ներ: Դա տավճռով 
ար ձա նագրվել է, որ Սար գիս Գրի գո րյա նի պա տաս խա նատ վու թյունն ու պա տի ժը ծան րաց
նող հան գա մանք է հան ցանքն ալ կո հո լի ազ դե ցու թյան տակ կա տա րե լը, քա նի որ փոր ձա գե
տի 26.08.2013 թվա կա նի թիվ 0628 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Սար գիս Գրի գո րյա նի 
արյան փոր ձան մու շի մեջ ալ կո հո լի պա րու նա կու թյու նը կազ մել է 0,085 գր/լ (գ.թ. 9– 13). 

3) Կազ մա կեր պու թյան՝ 02.07.2014 թվա կա նի ապա հո վագ րա կան հա տուց ման վե րա բե
րյալ (ա նձնա կան վնաս ներ) թվով 12 որո շում նե րի, ինչ պես նաև թվով 24 վճար ման հանձնա
րա րա կան նե րի հա մա ձայն՝ 19.08.2013 թվա կա նին տե ղի ունե ցած վե րոն շյալ պա տա հա րը 
Կազ մա կեր պու թյու նը ճա նա չել է ապա հո վագ րա կան և պա տա հա րի ար դյուն քում տու ժող նե
րին և նրանց իրա վա հա ջորդ նե րին վճա րել է ապա հո վագ րա կան հա տու ցում՝ ը նդ հա նուր 
8.530.000 ՀՀ դրա մի չա փով (գ.թ. 14– 37, 68– 91)։

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է 
է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում  է, որ 
տվյալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1021– րդ, 1072– րդ, ինչ պես նաև «Ավ տոտ
րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 
ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ  օրեն քի 27– րդ հոդ ված նե րի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս
նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1021– րդ, 1072– րդ, 
ինչ պես նաև «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու
թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ  օրեն քի 27– րդ հոդ ված նե րի խախտ ման 
հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի 
առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ
նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք վնաս պատ ճա ռած ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո
ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մամբ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյունն ունի հե տա
դարձ պա հան ջի իրա վունք, եթե առ կա չեն «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից 
բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա
ծով նա խա տես ված հիմ քե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1058– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցու 
ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև իրա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված վնա սը լրիվ 
ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մից: Վնա սի հա տուց ման պար
տա կա նու թյունն օրեն քով կա րող է դրվել վնաս չպատ ճա ռած ան ձի վրա: ՀՀ քա  ղա  քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1072– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` իրա վա բա նա կան ան  ձինք և քա ղա քա
ցի նե րը, որոնց գոր ծու նե ու թյու նը կապ ված է շրջա պա տի հա մար առա վել վտան գի աղ բյու րի 
հետ (տ րանսպոր տային մի ջոց նե րի, մե խա նիզմ նե րի, բարձր լար վա ծու թյան է ներ գիայի, 
ատո մային է ներ գիայի, պայ թու ցիկ նյու թե րի, ուժեղ ներ գոր ծող թույ նե րի և այլ նի օգ տա գոր
ծում, շի նա րա րա կան և դրա հետ կապ ված այլ գոր ծու նե ու թյան իրա կա նա ցում), պար տա վոր 
են հա տու ցել առա վել վտան գի աղ բյու րով պատ ճառ ված վնա սը, եթե չեն ապա ցու ցում, որ վնա
սը ծա գել է ան հաղ թա հա րե լի ուժի կամ տու ժո ղի դի տա վո րու թյան հետևան քով: (…) Վնաս հա
տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը դրվում  է առա վել վտան գի աղ բյու րը սե փա կա նու թյան իրա
վուն քով կամ այլ օրի նա կան հիմ քով (վար ձա կա լու թյան իրա վունք, լիա զո րագ րով տրանսպոր
տային մի ջոց նե րը վա րե լու իրա վունք և այլն) տի րա պե տող իրա վա բա նա կան ան ձի կամ քա
ղա քա ցու վրա:
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Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ առա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տե րը 
պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում այդ աղ բյու րի պատ ճա ռած վնա սի հա մար, եթե ապա ցու
ցում է, որ աղ բյու րը դուրս է եկել իր տի րա պե տու մից այլ ան ձանց ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետևան քով: Նման դեպ քե րում առա վել վտան գի աղ բյու րի պատ ճա ռած վնա սի հա մար պա
տաս խա նատ վու թյու նը կրում են աղ բյուրն ապօ րի նի տի րա պե տած ան ձինք: Աղ բյու րի սե փա
կա նա տի րոջ տի րա պե տու մից այդ աղ բյու րի ապօ րի նի վերց նե լու մեջ նրա մեղ քի առ կա յու թյան 
դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է դրվել ինչ պես առա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա
կա նա տի րոջ, այն պես էլ այն ապօ րի նի ձեռք բե րո ղի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1021– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ եթե այլ բան 
նա խա տես ված չէ ապա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով, ապա ապա հո վագ րա կան պա տա հա րի 
տե ղի ունե նա լու ար դյուն քում ապա հո վադ րին (ա պա հո վագրված ան ձին) պատ ճառ ված վնա
սից բխող նրա (կամ շա հա ռուի) պա հան ջի իրա վուն քը վնա սը պատ ճա ռած ան ձի նկատ մամբ 
ան ցնում է ապա հո վագ րո ղին` նրա կող մից հա տուց ված գու մա րի մա սով:

ՀՀ  քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1025– րդ հոդ վա ծի 2– րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ 
նույն գլ խով սահ ման ված դրույթ նե րը կի րառ վում են ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ
տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան հետ կապ ված 
հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, եթե այլ կար գա վո րում նա խա տես ված չէ «Ավ տոտ
րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար
տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով: 

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով նույն օրեն քով սահ ման ված պայ ման նե րով ապա հո վագրվում է տու ժած 
ան ձանց պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման հա մար ապա հո վագրված ան ձանց պա տաս
խա նատ վու թյու նը:

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար
տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ա պա
հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դարձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցիայի) իրա վունք ունի՝

1) վնաս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մամբ, եթե` 
ա. նա ապա հո վագ րա կան պա տա հա րի ժա մա նակ ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը վա

րել է ալ կո հո լի, թմ րա նյու թե րի կամ հո գե մետ նյու թե րի ազ դե ցու թյան ներ քո.
բ. նա առանց հիմ նա վոր պատ ճա ռի լքել է պա տա հա րի վայ րը կամ խու սա փել է ալ կո հո լի, 

թմ րա նյու թե րի կամ այլ հո գե մետ նյու թե րի օգ տա գործ ման փաս տի վե րա բե րյալ քննու թյուն 
ան ցնե լուց.

գ. նա ապա հո վագ րա կան պա տա հա րի պա հին չի ունե ցել ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո
ցը վա րե լու իրա վունք կամ օրեն քով սահ ման ված կար գով զրկ ված է եղել այդ պի սի իրա վուն
քից, բա ցա ռու թյամբ նույն մա սի 2– րդ կե տի «գ» են թա կե տով նա խա տես ված դեպ քի.

դ. ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ կե տում և կար գով ապա հո վագ րա կան ըն կե
րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ապա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին.

2) վնաս պատ ճա ռած ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
(ա պա հո վադ րի) նկատ մամբ, եթե՝ 

ա. ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը վնա սի պատ ճառ ման պա հի դրու թյամբ չի ան ցել 
տեխ նի կա կան զն նու թյուն, և պա տա հա րի առա ջաց ման ան մի ջա կան պատ ճառ է դար ձել ավ
տոտ րանսպոր տային մի ջո ցի այն պի սի ան սար քու թյու նը, որը կա րող էր բա ցա հայտ վել տեխ
նի կա կան զն նու թյուն ան ցնե լու դեպ քում.

բ. ԱՊ ՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ կե տում և կար գով ապա հո վագ րա կան ըն կե
րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ապա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին.

գ. ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցի վա րու մը վս տա հել է այն վա րե լու իրա վունք չու նե ցող 
ան ձին և գի տեր կամ կա րող էր իմա նալ, որ այդ ան ձը չու նի վա րե լու իրա վունք.

դ. ԱՊ ՊԱ պայ մա նա գի րը կնքե լիս ակնհայտ սուտ տե ղե կու թյուն ներ է հայտ նել ապա հո
վագ րա կան ըն կե րու թյա նը ապա հո վագ րու թյան ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը որո շե լու հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի վե րա բե րյալ, եթե այդ հան գա մանքնե րը 
հայտ նի չեն եղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը մինչև ապա
հո վագ րա կան պա տա հա րը.
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3) ինչ պես նաև՝ 
ա. պա տա հա րի տա րած քի կամ ճա նա պար հի սե փա կա նա տի րոջ նկատ մամբ, եթե պա

տա հա րը տե ղի է ունե ցել տա րած քի կամ ճա նա պար հի ան սար քու թյան կամ թե րու թյան պատ
ճա ռով, և դրա նում առ կա է սե փա կա նա տի րոջ մեղ քը. 

բ. ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցի տեխ նի կա կան զն նու թյուն իրա կա նաց րած կազ մա
կեր պու թյան նկատ մամբ, եթե պա տա հա րի առա ջաց ման ան մի ջա կան պատ ճառ է դար ձել ավ
տոտ րանսպոր տային մի ջո ցի այն պի սի ան սար քու թյու նը, որը չի բա ցա հայտ վել տեխ նի կա կան 
զն նու թյան ըն թաց քում` դրա թե րի կամ ոչ պատ շաճ իրա կա նաց ման հետևան քով.

գ. օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով այլ ան ձանց նկատ մամբ, որոնց մեղ քով 
տե ղի է ունե ցել պա տա հա րը: 

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե նույն հոդ վա ծի հա մա ձայն` ապա հո վագ րա
կան ըն կե րու թյու նը հե տա դարձ պա հան ջի իրա վունք է ձեռք բե րում մի քա նի ան ձի նկատ մամբ, 
ապա այդ ան ձինք ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան նկատ մամբ հան դես են գա լիս որ պես հա
մա պարտ պար տա պան ներ:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում  է, որ ՀՀ  քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1058– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վնաս 
չպատ ճա ռած ան ձի վրա վնա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն դնե լու՝ օրեն քով նա խա տես
ված հիմ քե րից մեկն առա վել վտան գի աղ բյուր հան դի սա ցող տրանսպոր տային մի ջո ցով 
պատ ճառ ված վնա սը սե փա կա նա տի րոջ կող մից հա տու ցելն է: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսգրքի 1072– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել  է, որ տրանսպոր
տային մի ջո ցով վնաս պատ ճա ռե լիս այդ մի ջո ցի սե փա կա նա տե րը միայն այն դեպ քում պա
տաս խա նատ վու թյուն չի կրում այդ աղ բյու րի պատ ճա ռած վնա սի հա մար, երբ ապա ցու ցում է, որ. 

1. առա վել վտան գի աղ բյուրն o րի նա կան հիմ քով (վար ձա կա լու թյան իրա վունք, լիա զո
րագ րով տրանսպոր տային մի ջոց նե րը վա րե լու իրա վունք և այլն) փո խանցվել է այլ ան ձի տի
րա պետ մա նը, կամ 

2. առա վել վտան գի աղ բյու րը դուրս է եկել իր տի րա պե տու մից այլ ան ձանց ապօ րի նի գոր
ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով, և միայն այդ դեպ քում է, որ տրանսպոր տային մի ջո ցի պատ ճա ռած 
վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում են տրանսպոր տային մի ջոցն ապօ րի նի տի րա
պե տած ան ձինք (տե՛ս Տիգ րան Քո չա րյանն ը նդ դեմ Աշոտ և Ար թուր Քո սյան նե րի թիվ ԵԱՔԴ/0610/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 14.10.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել  է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1072– րդ հոդ վածն առա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջն ազա տում  է 
վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյու նից հետևյալ դեպ քե րում.

–  ան հաղ թա հա րե լի ուժի,
–   տու ժո ղի դի տա վո րու թյան և 
–   ա ռա վել վտան գի աղ բյու րի սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու մից աղ բյուրն այլ ան

ձանց ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով  դուրս գա լու դեպ քե րում (տե՛ս Նա րի
նե Զա քա րյա նը և Էլեն Դա նի ե լ յա նի օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Գեն նա դի Դա նի ե լ յանն 
ը նդ դեմ «Մր քա ձոր» ՍՊԸ– ի և Ար շակ Աղա բե կյա նի թիվ ՍԴ3/0498/02/09 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լե լ, որ սե փա կա նա տե րը, իր ավ տո մե քե
նայի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյունն ապա հո վագ րե լով, փաս տա ցի հնա րա
վո րու թյուն  է ստա նում ապա հո վագ րավ ճա րի դի մաց ապա հո վագ րո ղին փո խան ցե լու վնա սը 
(ո րը կա րող է պատ ճառ ված լի նել ինչ պես սե փա կա նա տի րոջ, այն պես էլ ավ տո մե քե նայի լիա
զոր ված տի րա պե տո ղի կող մից) հա տու ցե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Ապա հո վագ րողն էլ 
օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում հնա րա վո րու թյուն ունի հե տա
դարձ պա հան ջի մի ջո ցով հետ ստա նա լու իր կող մից կա տար ված հա տու ցու մը: Ը նդ որում, 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում  է, որ եթե ՀՀ  քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1072– րդ 
հոդ վա ծի իրա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և տու ժո ղի 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին՝ մաս նա վո րա պես նա խա տե սե լով սե փա կա նա տի րոջ պա տաս
խա նատ վու թյան պայ ման նե րը և այն բա ցա ռող դեպ քե րը, ապա «Ավ տոտ րանսպոր տային մի
ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան 
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մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տի րոջ և ապա
հո վագ րա կան ըն կե րու թյան միջև ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին՝ մաս նա վո րա պես 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե տա դարձ պա հան ջի իրա վուն քին:

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար
տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ  օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում  է, որ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան հե տա դարձ պա
հան ջի (սուբ րո գա ցիայի) իրա վուն քը նա խա տես ված է վնաս պատ ճա ռո ղի, վնաս պատ ճա ռած ավ
տոտ րանսպոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) և (կամ) օրեն քով սահ ման ված 
այլ ան ձանց նկատ մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է այն հան գա ման քը, որ սե փա կա նա
տի րոջ (ա պա հո վադ րի) պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րը հստակ և սպա ռիչ սահ ման ված են 
նույն հոդ վա ծով, հետևա բար սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մամբ այլ հիմ քե րով հե
տա դարձ պա հանջ չի կա րող ներ կա յաց վել: Ուս տի Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն 
դեպ քե րում, երբ ավ տո մե քե նայի սե փա կա նա տերն ապա հո վագ րել է իր ավ տո մե քե նայի օգ տա
գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը, ապա ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող մից տու
ժող կող մին հա տու ցում վճա րե լու դեպ քում ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը սե փա կա նա տի րոջ 
դեմ հե տա դարձ պա հանջ կա րող է ներ կա յաց նել միայն «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ
տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քի 27– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով թվարկ ված դեպ քե րում:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ Կազ մա կեր պու թյու նը տու ժող նե րին հա
տու ցել է վնաս նե րը, գտել է, որ առ կա է Կազ մա կեր պու թյան հե տա դարձ պա հան ջի իրա վուն քը 
պա տաս խա նող նե րի նկատ մամբ, ուս տի Ըն կե րու թյան դեմ Կազ մա կեր պու թյան պա հան ջը են
թա կա է բա վա րար ման:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը, հիմ նա վոր է հա մա
րել Դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը և հա վե լել, որ «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ
տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը 
հե տա դարձ պա հան ջի իրա վունք ունի ինչ պես վնաս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մամբ, երբ վեր
ջինս ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը վա րել է ալ կո հո լի ազ դե ցու թյան տակ, այն պես էլ վնաս 
պատ ճա ռած ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ մամբ: 

Վե րոն շյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե
րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 28.06.2013 
թվա կա նին կնքվել է Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա
նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան վկա յա գիր, որում որ պես լիա զոր ված տի րա պե
տող նշվել է Սար գիս Գրի գո րյա նը: Վեր ջի նիս մե ղա վո րու թյամբ տե ղի ունե ցած պա տա հա րի 
ար դյուն քում տու ժող նե րին պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցել է Կազ մա կեր պու թյու նը: Օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած դա տավճռի հա մա ձայն՝ պա տա հա րի ժա մա նակ Սար գիս Գրի գո րյա նը գտնվել է 
ալ կո հո լի ազ դե ցու թյան տակ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, հիմ նա վոր հա
մա րե լով Կազ մա կեր պու թյան հայցն ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան, ան տե սել են, որ սույն գոր ծով Կազ
մա կեր պու թյունն իր հայ ցա դի մու մում չի վկա յա կո չել և չի հիմ նա վո րել, թե «Ավ տոտ րանսպոր
տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ապա հո վագ
րու թյան մա սին» ՀՀ  օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ Ըն կե րու թյան դեմ հե տա դարձ 
պա հան ջի իրա վուն քի ծագ ման որ հիմքն է առ կա սույն գոր ծով, որի բա ցա կա յու թյան պայ ման
նե րում Ըն կե րու թյան դեմ հե տա դարձ պա հանջ ներ կա յաց վել չէր կա րող: Հետևա բար, հաշ վի 
առ նե լով, որ սույն գոր ծով առ կա չէ սե փա կա նա տի րոջ դեմ հե տա դարձ պա հանջ ներ կա յաց նե
լու՝ «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մից բխող պա տաս խա նատ վու թյան 
պար տա դիր ապա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե
րից որևէ մե կը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կազ մա կեր պու թյան հայցն ը նդ դեմ Ըն կե
րու թյան են թա կա էր մերժման, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:
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Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա
վա րար՝ ՀՀ  քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ հոդ վա ծի ուժով Վե
րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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` Վճռա բեկ դա
տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» եվ
րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր 
ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի 
նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր: Հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման տե
սան կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա
կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 
ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք  է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա
յու թյու նը: 

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են բա վա րար ված հայ ցա
պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման 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 րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան 
ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա
մա պա տաս խան: 

Սույն գոր ծով, նկա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որ պի
սի պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բե կան ման, իսկ հայ ցը՝ 
մերժման, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա
ծի իրա վա կար գա վո րու մը և հաշ վի առ նե 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 պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը հե
տաձգվել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 19.04.2016 
թվա կա նի որոշ մամբ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կազ մա կեր պու թյու նից ՀՀ պե տա
կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձման 235.900 (8.530.000  *  3 %  –   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 19.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի 
գու մար: Միա ժա մա նակ նկա տի ունե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար 
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վճա րել է 10.000 ՀՀ դրամ, իսկ պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը հե տաձգվել է 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի 09.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
Կազ մա կեր պու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձման 245.900 
(8.530.000  *  3 %  –   10.000) ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և Վե
րաքննիչ դա տա րա նի 09.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի չվճար
ված մա սի գու մար: Միա ժա մա նակ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է 
բռնա գանձման 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե
տա կան տուր քի մա սի հա տուց ման 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 մա սի հա տուց ման գու մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ  հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 04.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ « ՌԵ ՍՈ» ապա հո վագ րա կան ՓԲԸ– ի հայցն 
ը նդ դեմ «Ս ՄԱՐՏ ՍՈՎԹ» ՍՊԸ– ի՝ գու մա րի բռնա գանձման պա հան ջի մա սին, մեր ժել։

2. « ՌԵ ՍՈ» ապա հո վագ րա կան ՓԲԸ– ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 235.900 
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 19.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան 
տուր քի չվճար ված մա սի գու մար: « ՌԵ ՍՈ» ապա հո վագ րա կան ՓԲԸ– ից ՀՀ պե տա կան բյու
ջե բռնա գան ձել 245.900 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե
րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 09.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե
տա կան տուր քի չվճար ված մա սի գու մար: 

« ՌԵ ՍՈ» ապա հո վագ րա կան ՓԲԸ– ից հօ գուտ «Ս ՄԱՐՏ ՍՈՎԹ» ՍՊԸ– ի բռնա գան ձել 
10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր
քի մա սի գու մար, և 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի մա սի գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան       Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ2/0189/02/15
դա տա րա նի որո շում                2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ2/0189/02/15 
Նա խա գա հող դա տա վոր`   Լ. Գրի գո րյան
Դա տա վոր ներ`    Ա. Պետ րո սյան
    Կ. Չի լին գա րյան
 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Գյուլ նա րա Սարգսյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե

րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 24.12.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Կո
տայ քի մար զի Բյու րե ղա վան քա ղա քային հա մայն քի (այ սու հետ` Հա մայնք) ը նդ դեմ Գյուլ նա
րա Սարգսյա նի` վնա 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՝ Հա մայն քը պա հան ջել է Գյուլ նա րա Սարգսյա նից բռնա գան ձել 

380.000 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճառ ված վնաս, որից 200.000 ՀՀ դրա մը` որ պես փաս տա բա
նա կան ծա ռա յու թյան վճար, իսկ 180.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես տրանսպոր տային և մաս նա գետ 
ներգրա վե լու հա մար կա տար ված ծախ սեր:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Սեդ րա
կյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.07.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է: 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
24.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Հա մայն քի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա նի 
01.07.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր քննու թյան: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գյուլ նա րա Սարգսյա նը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հա մայն քը։
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով. 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ և 

1058– րդ հոդ ված նե րը: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով. 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Գյուլ նա րա Սարգսյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով Հա

մայն քին վնաս է պատ ճառ վել, քա նի որ վեր ջինս թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծի 
շրջա նակ նե րում ստիպ ված է եղել իր իրա վունքնե րը պաշտպա նե լու հա մար կա տա րել ծախ
սեր: Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ վնաս պատ ճա ռե
լու հետևան քով ծա գած պար տա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է վնա սի առա ջաց ման և 
վնաս պատ ճա ռած ան ձի ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռա հետևան քային կա
պով, մեղ քի առ կա յու թյամբ, իսկ ան ձի՝ իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի (թե կուզև են
թադ րյալ) դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նա ցումն ինքնին չի կա րող դիտ
վել որ պես ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Գյուլ նա րա Սարգսյա նը թիվ ՎԴ/4837/05/12 
վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում իրաց րել է իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա
կան պաշտպա նու թյան իր իրա վուն քը: Նման պայ ման նե րում թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա
կան գոր ծի շրջա նակ նե րում Հա մայն քի կա տա րած դա տա կան ծախ սե րը չեն կա րող դիտ վել 
որ պես վեր ջի նիս պատ ճառ ված վնաս, քա նի որ Գյուլ նա րա Սարգսյա նի՝ դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրաց մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն կա րող գնա
հատ վել որ պես ոչ իրա վա չափ:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նի որոշ ման մեջ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ 
հոդ վա ծին տրված մեկ նա բա նու թյու նը հա կա սում է նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանքներ 
ունե ցող թիվ 3– 2431(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 թվա
կա նի որոշ ման մեջ նշված նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյուն նե րին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 24.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 01.07.2015 թվա
կա նի վճռին:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը 
Գյուլ նա րա Սարգսյա նի ան հիմն գոր ծո ղու թյուն նե րի՝ ակնհայտ ան հիմն հայ ցա պա

հանջ ներ կա յաց նե լու ար դյուն քում Հա մայն քին պատ ճառ վել է 350.000 ՀՀ դրա մի վնաս, 
որը են թա կա է հա տուց ման Գյուլ նա րա Սարգսյա նի կող մից: Սույն գոր ծով ապա ցուց վել է 
այն հան գա ման քը, որ Գյուլ նա րա Սարգսյա նի մեղ քով Հա մայնքն իր իրա վունքնե րի 
պաշտպա նու թյան նպա տա կով կա տա րել է ծախ սեր և կրել է վնաս ներ: Մաս նա վո րա պես, 
Հա մայն քը հաս տի քով իրա վա բան չու նե նա լու պատ ճա ռով իր շա հե րը պատ շաճ իրա կա
նաց նե լու հա մար ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նա գիր է կնքել փաս
տա բան Ար սեն Դա նի ե լ յա նի հետ: Ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյու նը դա տա րա նում ապա
հո վե լու հա մար կա տար վել են տրանսպոր տային ծախ սեր: Հա մայն քի աշ խա տա կազ մում 
ճար տա րա պե տի թա փուր հաս տի քի պատ ճա ռով տվյալ գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող հար ցի պար զա բան ման հա մար հրա վի րել է նաև հա մա պա տաս
խան ճար տա րա պետ– մաս նա գետ, որի կող մից մա տուց ված ծա ռա յու թյան հա մար ևս կա
տար վել են ծախ սեր:

Գյուլ նա րա Սարգսյա նի ներ կա յաց րած հայ ցա պա հանջն ակնհայտ ան հիմն է եղել, քա
նի որ նրա կող մից չեն պահ պան վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից շի նա րա րա կան թույլտ վու
թյուն ստա նա լու հա մար սահ ման ված պայ ման նե րը, բա ցի այդ, Գյուլ նա րա Սարգսյա նի կող
մից ներ կա յաց րած նա խա գի ծը հո ղա զավ թու մով է, ին չը բա ցա հայտ վել է հրա վիր ված ճար
տա րա պե տի կա տա րած մաս նա գի տա կան զն նու թյան ար դյուն քում:
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3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝ 
1. Ըստ Գյուլ նա րա Սարգսյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Հա մայն քի՝ շի նա րա րու թյան թույլտ վու

թյուն տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 24.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ գոր ծի վա րույ թը կարճ
վել է Գյուլ նա րա Սարգսյա նի կող մից հայ ցից հրա ժար վե լու հիմ քով: Նշված որոշ մամբ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը դա տա կան ծախ սե րին անդրա դար ձել է և կող մե րի միջև բաշ խել 
միայն պե տա կան տուր քը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 50): 

2. Հա մայն քի և «Ար սեն Դա նի ե լյան» Ա/Ձ– ի միջև 22.08.2014 թվա կա նին կնքված թիվ 
ՀՀԿՄԲՔ– ԾՁԲ– 58 ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րի 1.1– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ Ար սեն Դա նի ե լյա նը պար տա վոր վել է պատ վի րա տուին մա տու ցել փաս տա բա նա
կան ծա ռա յու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ Հա մայն քի անու նից հան դես գալ ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նում թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծով, իսկ նույն պայ մա նագ րի 1.2– րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րի գի նը սահ ման վել է 200.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 3):

3. 18.09.2014 թվա կա նի թիվ 7715 բան կային փո խանցմամբ «Ար սեն Դա նի ե լյան» Ա/Ձ– ի 
հաշ վին մուտ քագրվել է 200.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճար ման նպա տա կը բաժ նում նշվել է՝ « փաս
տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն» (հա տոր 1– ին, գ.թ. 20):

4. Հա մայն քի ղե կա վա րի օգ նա կան Հ. Լա լա յա նի 17.03.2015 թվա կա նի զե կու ցագ րով՝ 
ուղղ ված Բյու րե ղա վա նի քա ղա քա պետ Հ. Բա լա սա նյա նին, հայտնվել է, որ թիվ ՎԴ/4837/05/12 
վար չա կան գոր ծով Հա մայն քին պատ ճառ վել է զգա լի նյու թա կան վնաս` 200.000 ՀՀ դրամ 
վճար վել է փաս տա բան Ար սեն Դա նի ե լյա նին, 150.000 ՀՀ դրամ պետք է վճար վի ճար տա
րա պետ– մաս նա գետ Հայկ Վար դա նյա նին, և 30.000 ՀՀ դրա մի չա փով կա տար վել են 
տրանսպոր տային ծախ սեր (հա տոր 1– ին, գ.թ. 15): 

5. Սույն գոր ծով Հա մայն քի հայ ցի առար կան 380.000 ՀՀ դրա մի չա փով պատ ճառ ված 
վնա սի հա տու ցումն է, որ պես հայ ցի փաս տա կան հիմք Հա մայն քը վկա յա կո չել է թիվ 
ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված իր կող
մից դա տա կան ծախ սեր կա տա րե լու հան գա ման քը, իսկ որ պես հայ ցի իրա վա կան հիմք՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ հոդ վա ծը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 1– 2):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա 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 օրենսգրքի 17– րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյու նը հա կա սում է ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի թիվ 3– 2431(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 26.01.2007 թվա կա նին կա յաց
րած որոշ ման մեջ տվյալ նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյա նը:

Սույն վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա
ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը կա րող են 
դի տարկ վել որ պես պատ ճառ ված վնաս, և արդյո՞ք այդ ծախ սե րը որ պես վնաս են թա կա են 
հա տուց ման մեկ այլ հայ ցով հա րուց ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 58– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ, 3– րդ և 
8– րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ օրենսդի րը գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սե րի մեջ, 
inter alia (ի թիվս այ լոց), նե րա ռել է կող մե րի` գոր ծի քննու թյան վայր ժա մա նե լու (…) հետ 
կապ ված ծախ սե րը, դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը և 
դա տա րա նի կող մից ան հրա ժեշտ ճա նաչ ված այլ ծախ սե րը։
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 126– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի 6– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը բո վան դա կում է դա տա րա նի դիր քո րո շու մը դա տա
վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ: Նույն հոդ վա
ծի 5– րդ մա սի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վճռի եզ րա փա կիչ մա սը բո վան դա կում է եզ րա հան գում 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րը բաշ խե լու վե րա բե րյալ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար։ Դա տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա
տա կին չի ծա ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ 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, եթե գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է (...)։ Հայ ցից հրա ժար
վե լու կամ դա տա կան ակ տի դեմ ներ կա յաց րած բո ղո քը հետ վերց նե լու դեպ քում ան ձը 
կրում է դրա հետևան քով առա ջա ցած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու
նը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ մինչև հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու կամ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո շում կա յաց նե լը կող մը դի մել է այն վե րա դարձնե լու մա սին։ 
Նույն հոդ վա ծի 10– րդ մա սի հա մա ձայն՝ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի գծով դա տա կան 
ծախ սի հա տու ցու մը դրվում է հա մա պա տաս խա նա բար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կամ հա մայն քի վրա, եթե գոր ծը լուծ վել է ի վնաս իրենց։ Հա տուց ման չա փը որո շե լիս դա
տա րա նը հիմք է ըն դու նում ծախ սե րի ող ջա միտ չա փե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է նույն օրենսգրքով և Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան դա տա կան օրենսգրքով, իսկ նույն օրենսգրքով 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 օրենսգրքով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 123– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան 
դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող և մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող 
պա հանջնե րի, դա տա կան ակ տում առ կա վրի պակ նե րի, գրաս խալ նե րի և թվա բա նա կան 
սխալ նե րի ուղղ ման, լրա ցու ցիչ վճռի կա յաց ման, վճռի պար զա բան ման վրա տա րած վում են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի հա մա
պա տաս խան կա նոն նե րը, եթե նույն օրենսգրքով այլ բան նա խա տես ված չէ։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 142– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 3– րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ վճիռ կա յաց րած դա տա րանն իրա վունք ունի գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց դի մու մով կամ իր նա խա ձեռ նու թյամբ լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նել, եթե չի լու ծել դա
տա կան ծախ սե րի հար ցը:

Վե րը նշված իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ գոր ծի քննու թյան վայր 
ժա մա նե լու (…) հետ կապ ված ծախ սե րը, դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի վճար նե րը և դա տա րա նի կող մից ան հրա ժեշտ ճա նաչ ված այլ ծախ սե րը վար չա կան 
դա տա վա րու թյու նում դի տարկ վում են որ պես  դա տա կան  ծախ սեր, հետևա բար որ պես դա
տա կան ծախս գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով պետք է բաշխվեն կող մե րի 
միջև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– 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 այդ պի սի ծախ սե րի կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա
րու մը հա վաս տող ապա ցույց: Եթե վար չա կան դա տա րա նը հա մա պա տաս խան ապա ցույ ցի 
առ կա յու թյան դեպ քում գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով չի անդրա դառ նում 
դա տա կան ծախ սե րի` կող մե րի միջև բաշխման հար ցին, ապա գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք 
զրկ ված չեն կա տար ված ծախ սե րի բաշխման հար ցը լու ծե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 123– րդ հոդ վա ծի հիմ քով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
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օրենսգրքի 142– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով դի մել վճի ռը կա յաց րած դա տա րան` 
լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու պա հան ջով:

Մյուս կող մից, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 130– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նի՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի, ինչ
պես նաև նույն օրենսգրքի 131– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի 
դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունեն`

1) դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը.
2) դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձված ան ձինք, որոնց իրա վունքնե րի և պար տա

կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ։ 
Այլ կերպ ասած՝ բա ցի լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու պա հան ջով վար չա կան դա տա րան 

դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից՝ կող մե րին վե րա պահ ված է վար չա կան դա տա րա նի դա տա
կան ակ տե րը վե րաքննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն, ին չը նշա նա կում է, 
որ այն դեպ քում, երբ վար չա կան դա տա րա նը հա մա պա տաս խան ապա ցույ ցի առ կա յու թյան 
դեպ քում վճռով չի անդրա դառ նում դա տա կան ծախ սե րի` կող մե րի միջև բաշխման հար ցին, 
կամ կող մե րի կար ծի քով վար չա կան դա տա րա նի կող մից դա տա կան ծախ սե րը բաշխվել են 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գի խախտ
մամբ, կող մե րը զրկ ված չեն դա տա կան ծախ սե րի բաշխման մա սով վար չա կան դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո լոր դեպ քե րում վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը կող մե րի 
միջև բաշխվում են հա մա պա տաս խան ապա ցույց նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Վե րո շա րադ
րյա լը նշա նա կում է, որ կող մե րը, իրա վունք ունե նա լով ակնկա լել վար չա կան դա տա րա նի կող
մից գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով կող մե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխման հար ցի լու ծում, միա ժա մա նակ պար տա վոր են գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դա
տա րա նին ներ կա յաց նել դա տա կան ծախ սե րը հա վաս տող ապա ցույց, քա նի որ գոր ծում այդ
պի սի ապա ցույց նե րի առ կա յու թյամբ է պայ մա նա վոր ված դա տա կան ծախ սե րի առ կա յու թյու
նը, եթե առան ձին ծախ սե րի վե րա բե րյալ օրեն քով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով այլ բան 
նա խա տես ված չէ: 

Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի առանձնա հատ կու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին այն 
դեպ քե րում, երբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի քննու թյունն ավարտ վել է գոր ծի վա
րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ մամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը սահ մա նել է 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հիմ քե րը, իսկ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 97– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով օրենսդի րը նա
խա տե սել է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է որո շում, որով 
լուծ վում են նաև դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխման 
հար ցե րը։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դար ձել է գոր ծի վա
րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյա նը: 
Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
96– րդ ու 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 որոշ ման մեջ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րոշ ման հա մադրված վեր լու ծու
թյան ար դյուն քում հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մից վար չա
կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո շում կա յաց նելն ը ստ է ու թյան եզ րա փա կում է վար
չա կան գոր ծի քննու թյու նը, ավար տում գոր ծի վա րույ թը` առանց բա վա րար ման թող նե լով իր 
են թադ րա բար խախտ ված իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան խնդ րան քով դա տա րան դի մած 
ան ձի պա հան ջը: Ավե լին՝ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա
նի որո շումն իր իրա վա բա նա կան հետևանքնե րի տե սան կյու նից նման վում է գործն ը ստ է ու
թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րին: Ը ստ այդմ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ան
ձի իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև դա տա
կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քի սահ մա նադ րա կան և մի ջազ գային իրա 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 որոշ ման մեջ 
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ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան 
դա տա րա նի որոշ ման իրա վա կան բնույ թը, ինչ պես նաև ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում 
ներդրված 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 ը նդ հա նուր հայե ցա կար գային մո տե ցում նե րը, գտնում է, որ գոր
ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման 
գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով (տե՛ս « Ֆասթ Սփ
լայ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ 
ՎԴ3/0347/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը և հաշ վի առ նե լով գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որոշ ման իրա վա կան բնույ թը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ ման մեջ դա տա կան 
ծախ սե րի հար ցը չլու ծե լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը չի կա րող լրա ցու ցիչ վճիռ կա
յաց նել դա տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո
շու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 142– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
կե տի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից, հա մա ձայն որի՝ լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու իրա վա
սու թյու նը վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես վճիռ կա յաց րած դա տա րա նին, մինչ դեռ վար չա
կան դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում վճիռ չի կա յաց վում, ին չը փաս տա ցի 
զրկում է դա տա րա նին գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու հնա
րա վո րու թյու նից: 

Այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո շում նե րի բո ղո
քարկ ման հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ վերն ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քե րում, երբ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ
մամբ դա տա րա նը չի լու ծել դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցը, գոր ծին մաս նա կից ան
ձինք զրկ ված չեն դա տա կան ծախ սե րի բաշխման մա սով վար չա կան դա տա րա նի դա տա
կան ակ տը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև նշել, որ դա տա կան ծախ սե րը հա վաս
տող ապա ցույց նե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած դիր քո րո շու
մը վե րա բե րում է նաև վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քե րին:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ այն դեպ քե րում, երբ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում կող մե րը չեն ներ կա
յաց նում դա տա կան ծախ սե րը հաս տա տող ապա ցույց ներ, վեր ջին ներս գոր ծի քննու թյան 
ավար տից հե տո զրկ վում են վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով այլ գոր ծի շրջա նակ նե
րում այդ պի սի ծախ սե րը պա հան ջե լու հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ դա տա կան ծախ սե րի 
առ կա յու թյու նը պայ մա նա վոր ված է կոնկ րետ գոր ծի առ կա յու թյամբ, իսկ դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հետ կապ ված ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի կար գա վո րում
նե րի տրա մա բա նու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը կոնկ րետ գոր ծի շրջա նակ նե րում կա
տար ված դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցը լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սել է 
բա ցա ռա պես այդ գոր ծի շրջա նակ նե րում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով գոր ծի քննու
թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը չեն կա րող առան ձին հայ ցի առար կա դառ նալ նաև 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը հան դի սա
նում է մաս նա գի տաց ված առա ջին ատյա նի դա տա րան, որն ըuտ է ու թյան քննում է ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան o րենuգրքով նա խա տեu ված վար չա կան գոր ծե րը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի հի ման վրա վար չա կան դա տա րա նի ստեղծ մամբ և ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի ըն դուն մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2008 
թվա կա նի հուն վա րի 1– ից ներդրվեց մաս նա գի տաց ված վար չա կան ար դա րա դա տու թյան 
ինստի տու տը: 

Վար չա կան դա տա րա նում վար չա կան գոր ծե րով դա տա վա րու թյան կար գը uահ ման
վում  է ՀՀ  վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով և ՀՀ  դա տա կան օրենսգրքով, իսկ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով 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 օրենսգրքով։
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը սահ մա նում է վար չա կան դա տա վա րու
թյան սկզբունքնե րը: Առան ձին սկզբունքներ է ա կա նո րեն տար բեր վում են քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան սկզբունքնե րից, մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 5– րդ հոդ վածն ամ րագ րում է գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն
քը, որը վար չա կան դա տա վա րու թյա նը բնո րոշ կարևո րա գույն սկզբունքնե րից մեկն է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի բաշխման կար գը, որը ունի վար չա
կան ար դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ մի շարք առանձնա հատ կու թյուն ներ: Այս պես, օրի նակ, 
նշված հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու
թյու նը դրվում է հայց վո րի վրա, եթե գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է, բա ցա ռու թյամբ ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 7– րդ, 10– րդ կե տե րում 
նշված դեպ քե րի։ Նշված դեպ քե րում դա տա րա նը կա րող է դա տա կան ծախ սե րի հա տուց
ման պար տա կա նու թյու նը ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն դնել պա տաս խա նո ղի վրա 
(…), իսկ նույն հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե որո շու մը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր
ծու թյու նը ճա նաչ վում է ոչ իրա վա չափ կեղծ փաս տաթղթե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման 
վրա ըն դուն ված (կա տար ված) լի նե լու պատ ճա ռով, և եթե այդ փաս տաթղթե րը կամ տե ղե
կու թյուն նե րը ներ կա յաց րել է դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը, ապա դա տա կան ծախ սե րի 
հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը կա րող է դրվել այդ մաս նակ ցի վրա, բա ցա ռու թյամբ այն 
դեպ քե րի, երբ նա տե ղյակ չի եղել կամ չէր կա րող տե ղյակ լի նել տվյալ փաս տաթղթե րի կամ 
տե ղե կու թյուն նե րի կեղծ լի նե լու մա սին: 

Հաշ վի առ նե լով, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխման նպա տա կը դա տա կան պաշտպա
նու թյան իրա վուն քի իրաց ման ար դյու նա վե տու թյան ապա հով ման մաս է կազ մում, Վճռա
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ոլոր տում դա տա կան ծախ
սե րի բաշ խու մը՝ այդ ոլոր տի առանձնա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, չի կա րող 
քննու թյան առար կա դառ նալ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան շրջա նակ նե րում:

Միա ժա մա նակ սույն գոր ծի փաս տե րի առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ 
անդրա դառ նա լով վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող գոր ծով դա տա կան ծախ
սե րի և վնա սի ինստի տուտ նե րի հա րա բե րակ ցու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րում է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ ան
ձը, ում իրա վուն քը խախտ վել է, կա րող է պա հան ջել իրեն պատ ճառ ված վնաս նե րի լրիվ հա
տու ցում, եթե վնաս նե րի հա տուց ման ավե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ նույն օրեն քով 
կամ պայ մա նագ րով: Վնաս ներ են իրա վուն քը խախտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ նա կա տա
րել է կամ պետք է կա տա րի խախտ ված իրա վուն քը վե րա կանգնե լու հա մար, նրա գույ քի 
կո րուս տը կամ վնաս ված քը (ի րա կան վնաս), չս տաց ված եկա մուտ նե րը, որոնք այդ ան ձը 
կս տա նար քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե րում, եթե նրա իրա
վուն քը չխախտ վեր (բաց թողնված օգուտ), ինչ պես նաև ոչ նյու թա կան վնա սը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1058– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցու 
ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև իրա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված վնա սը լրիվ 
ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մից, իսկ նույն հոդ վա ծի 2– րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ վնաս պատ ճա ռած ան ձն ազատ վում է այն հա տու ցե լուց, եթե ապա ցու
ցում է, որ վնասն իր մեղ քով չի պատ ճառ վել:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ վնա սի հա տուց ման հա մար 
պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օրի նա չափ վար քագ ծի, վնաս նե րի, վնաս նե րի ու ոչ 
օրի նա չափ գոր ծո ղու թյան միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պի և պար տա պա նի մեղ քի 
միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տե՛ս Նա տա լյա Հա կո բյանն ը նդ դեմ Վար դան Հայ րա պե
տյա 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 որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած իր որոշ մամբ անդրա դառ նա լով 
վնա սի ինստի տու տի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը և ար ձա նագ րե լով, որ քա ղա քա ցիա կան 
իրա վուն քում վնաս պատ ճա ռե լու հետևան քով ծա գած պար տա վո րու թյու նը պայ մա նա վոր
ված է վնա սի առա ջաց ման և վնաս պատ ճա ռած ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռա
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հետևան քային կա պով, մեղ քի առ կա յու թյամբ, եթե օրեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ, 
նշել է, որ միակ բա ցա ռու թյունն օրենսդի րը կա տա րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 129– րդ հոդ վա ծով, երբ ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քից ան բա րե
խիղճ օգտվե լը կա րող է վնաս ներ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն առա ջաց նել: Նման դեպ
քե րում մեղ քի առ կա յու թյան և վնաս նե րի հա տուց ման հիմք է դա տա րա նի կող մից հայցն 
ակնհայտ ան հիմն ճա նա չե լը: Այս դեպ քում միայն պա տաս խա նողն իրա վունք ունի վնաս նե
րի հա տուց ման պա հան ջով դի մե լու դա տա րան: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 129– րդ հոդ վա ծի հիմ քով դա տա րա նի կող մից 
ակնհայտ ան հիմն գնա հատ ված հայց ներ կա յաց րած ան ձի դեմ վնաս նե րի հա տուց ման պա
հան ջով դա տա րան դի մե լու դեպ քից զատ որևէ այլ դեպ քում պա տաս խա նո ղի մոտ հայց վո
րի նկատ մամբ դա տա րան դի մե լու հետևան քով իրեն պատ ճառ ված վնաս նե րը հա տու ցե լու 
պա հան ջի իրա վունք չի առա ջա նում: 

Վե րոն շյալ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա հագրգիռ ան ձն իրա
վունք ունի նույն o րենuգրքով uահ ման ված կար գով դի մել դա տա րան` Հա յաu տա նի Հան րա
պե տու թյան Uահ մա նադ րու թյամբ, o րենքնե րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով uահ ման ված 
կամ պայ մա նագ րով նա խա տեu ված իր իրա վունքնե րի, ազա տու թյուն նե րի և o րի նա կան շա
հե րի պաշտպա նու թյան հա մար: Նշված իրա վուն քը երաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյամբ և « Մար դու իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» եվ րո պա
կան կոն վեն ցիայով (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա): Ան ձի` իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի 
(թե կուզև են թադ րյալ) դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նա ցումն ինքնին չի 
կա րող դիտ վել որ պես ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն: Ան ձի` դա տա կան պաշտպա նու թյան 
իրա վուն քի իրա կա նա ցումն առանց իրա վա կան հիմ նա վոր ման չի կա րող դիտ վել որ պես այլ 
ան ձին (մաս նա վո րա պես, դա տա վա րու թյան մյուս կող մին) վնաս պատ ճա ռե լու դրսևո րում 
(տե՛ս Շու շա նիկ Գրի գո րյանն ը նդ դեմ Արա րատ Մով սի սյա նի թիվ 3– 2431(ՎԴ) քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան ծախ
սե րի բռնա գանձման հիմ քը նույ նա կան չէ վնա սի պատ ճառ ման հետևան քով առա ջա ցած 
պար տա վո րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր հիմ քե րի հետ, քա նի որ դա տա կան ծախ սե րի կազ մի և 
բաշխման հետ կապ ված իրա վա կար գա վո րում նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա
կան ծախ սերն այն ծախ սերն են, որոնք կող մը կա տա րում է դա տա կան կար գով իր իրա
վունքնե րը պաշտպա նե լու հա մար, իսկ դա տա կան ծախ սե րի բաշխման ը նդ հա նուր 
սկզբունքն այն է, որ ան ձը, ում օգ տին կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տը, պետք է դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցում ստա նա մյուս կող մի հաշ վին: Մինչ դեռ 
վնա սի հա տուց ման հա մար պար տա դիր պայ ման է պար տա պա նի ոչ օրի նա չափ վար քագ
ծի, վնաս նե րի, վնաս նե րի ու ոչ օրի նա չափ վար քագ ծի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա
պի և պար տա պա նի մեղ քի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Պա տաս խա նո ղի կրած դա
տա կան ծախ սե րը հայց վո րի կող մից նրան պատ ճառ ված վնաս չեն կա րող դի տարկ վել, քա
նի որ հայց վո րը, իր են թադ րյալ իրա վուն քի պաշտպա նու թյան նպա տա կով դի մե լով դա տա
րան, չի դրսևո րել հա կաի րա վա կան, ոչ օրի նա չափ վար քա գիծ: Այս եր կու ինստի տուտ նե րի 
տար բե րու թյու նը դրսևոր վում է նաև վրա հաս նող հետևանքնե րի առու մով՝ դա տա կան 
ծախ սե րը հա տուց վում են խե լամ տու թյան սահ ման նե րում, այ սինքն` դրանց իրա կան ծա վա
լը կա րող է ավե լի մեծ լի նել, քան փաս տա ցի հա տուց ման չա փը, սա կայն վնա սի ինստի տու
տի առնչու թյամբ այս սկզբուն քը կի րա ռե լի չէ, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսդրու
թյամբ սահ ման ված ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` վնաս նե րը են թա կա են հա տուց ման 
ամ բողջ ծա վա լով:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Գյուլ նա րա Սարգսյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց
րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ը նդ դեմ Հա մայն քի՝ շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն տրա
մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին: ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 24.02.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է՝ հայց վո րի 
կող մից հայ ցից հրա ժար վե լու հիմ քով: Նշված որոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը դա
տա կան ծախ սե րին անդրա դար ձել է և կող մե րի միջև բաշ խել միայն պե տա կան տուր քը: 
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Սույն գոր ծով Հա մայն քը հայց է ներ կա յաց րել դա տա րան` պա հան ջե լով Գյուլ նա րա 
Սարգսյա նից բռնա գան ձել 380.000 ՀՀ դրամ` որ պես թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծով 
կա տար ված դա տա կան ծախ սե րի տես քով պատ ճառ ված վնաս, որից 200.000 ՀՀ դրա մը` որ
պես փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան վճար, իսկ 180.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես տրանսպոր
տային և մաս նա գետ ներգրա վե լու հա մար կա տար ված ծախ սեր՝ հայ ցի իրա վա կան հիմ քում 
դնե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ հոդ վա ծը: 

Դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցը, ար ձա նագ րել է, որ մաս նա գետ ներգրա վե լու հա մար կա
տար ված ծախ սե րի հար ցը են թա կա էր քննու թյան թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծի 
շրջա նակ նե րում, հետևա բար այդ ծախ սի բռնա գանձման պա հան ջը` որ պես վնաս, տվյալ քա
ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ան հիմն է և չի բխում քա ղա քա ցիա կան օրենսդրու թյան 
տրա մա բա նու թյու նից, ինչ պես նաև ար ձա նագ րել է, որ թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին 24.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը փաս
տա բա նա կան ծա ռա յու թյան վճա րին որ պես դա տա կան ծախ սի չի անդրա դար ձել, իսկ որոշ
ման հրա պա րա կու մից հե տո Հա մայն քը չի դի մել վար չա կան դա տա րան` լրա ցու ցիչ վճիռ կա
յաց նե լու պա հան ջով, և գտել է, որ հայ ցա պա հան ջի և հայ ցա պա հան ջի իրա վա կան հիմ նա
վոր ման չհստա կեց ման և հա մա պա տաս խան ապա ցույց նե րի ան բա վա րա րու թյան պայ ման
նե րում չի հիմ նա վոր վում Գյուլ նա րա Սարգսյա նի կող մից Հա մայն քին վնաս պատ ճա ռե լու 
հան գա ման քը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վե րաքննիչ բո ղո քը և գործն ուղար կե լով նոր 
քննու թյան, պատ ճա ռա բա նել է, որ գոր ծով հիմ նա վոր վել է այն հան գա ման քը, որ թիվ 
ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծով Գյուլ նա րա Սարգսյա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով Հա մայն
քին վնաս է պատ ճառ վել, մաս նա վո րա պես` Հա մայն քը վե րոն շյալ վար չա կան գոր ծով` որ
պես պա տաս խա նող, ստիպ ված է եղել իր իրա վունքնե րը պաշտպա նե լու հա մար կա տա րել 
ծախ սեր, որ պի սի հան գա ման քը Դա տա րա նը հաշ վի չի առել: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Հա մայն քը, հայց ներ կա յաց նե լով դա տա րան, պա հան ջել է Գյուլ նա րա Սարգսյա նից գու
մար բռնա գան ձել` որ պես պատ ճառ ված վնաս, ը նդ որում նշել է, որ այդ գու մա րի մի մասն են 
կազ մում թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծով փաս տա բա նի ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար 
կա տար ված վճա րում նե րը, իսկ մյուս մա սը` նույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Հա մայն քի 
կող մից կա տար ված տրանսպոր տային և մաս նա գետ ներգրա վե լու հա մար ծախ սե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում Հա մայն քի հայ ցի առար
կան ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 17– րդ հոդ վա ծի հիմ քով 380.000 ՀՀ դրա մի չա փով 
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցումն է, որ մեկ այլ՝ վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում գոր ծի 
քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի բռնա գանձման պա հանջ է: Այ սինքն՝ տվյալ 
դեպ քում Հա մայն քը գու մա րի բռնա գանձման պա հան ջի շրջա նակ նե րում մեկ այլ՝ վար չա
կան գոր ծի դա տա կան ծախ սե րը դի տար կել է որ պես իրեն պատ ճառ ված վնաս: Մինչ դեռ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Գյուլ նա րա Սարգսյա նը, դի մե լով ՀՀ վար չա կան դա
տա րան, իրա կա նաց րել է 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ 
հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով երաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իր իրա վուն քը: 

Ավե լին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ ը նդ գծում է, որ վար չա կան դա տա վա
րու թյան կար գով դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը կա րող է իրա կա նաց վել բա ցա ռա պես 
կոնկ րետ գոր ծի շրջա նակ նե րում: Հետևա բար Հա մայն քը պե տա կան տուր քից բա ցի այլ դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցի լու ծում ակնկա լե լու դեպ քում պար տա վոր էր վար չա կան 
գոր ծի շրջա նակ նե րում ներ կա յաց նել դա տա կան ծախ սե րը հիմ նա վո րող ապա ցույց ներ, 
որոնց առ կա յու թյան պայ ման նե րում ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցը չլուծ վե լու դեպ քում զրկ ված չէր ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի որո շու մը 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխման մա սով բո ղո քար կե լու իրա վուն քից: Մինչ դեռ տվյալ պա րա
գա յում թիվ ՎԴ/4837/05/12 վար չա կան գոր ծով կա յաց ված գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին 
որոշ ման շրջա նակ նե րում դա տա կան ծախ սի բաշխման և այդ որոշ ման բո ղո քարկ ված չլի
նե լու պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն այդ հար ցը հա մա րում է լուծ ված և գտնում է, որ 
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Հա մայն քը չէր կա րող այլ գոր ծի, մաս նա վո րա պես, քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե
րում ակնկա լել նման հար ցի լու ծում: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե
լով, կա յաց րել է օրի նա կան և հիմ նա վոր ված դա տա կան ակտ, մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա
րա նը, ան հիմն կեր պով վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում կա տար ված դա տա կան ծախ սը 
որա կե լով որ պես վնաս, սխալ եզ րա հանգման է եկել գոր ծի ել քի վե րա բե րյալ:

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

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի ուժով Վե
րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 240– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
6– րդ են թա կե տով սահ ման ված` առա ջին ատյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օրի նա
կան ուժ տա լու` Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը, հա մա ձայն որի` գործն ը ստ է ու թյան 
ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քով վճռա բեկ դա տա րա նը վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից դա տա կան ակ տը փո փոխ վե լու դեպ քե րում ամ բող ջու թյամբ 
կամ մաս նա կի ո րեն բե կա նում է վե րաքննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը` օրի նա կան ուժ 
տա լով առա ջին ատյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին: Այս դեպ քում վճռա բեկ դա տա րա
նը լրա ցու ցիչ պատ ճա ռա բա նում է առա ջին ատյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը, եթե 
այն թե րի կամ սխալ է պատ ճա ռա բան ված:

Տ վյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան 
ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տը թե րի է պատ ճա ռա բան ված, ուս տի Դա տա րա նի վճռին 
պետք է տալ օրի նա կան ուժ` սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հան դերձ:

Միա ժա մա նակ վե րո հի շյալ դիր քո րոշ ման հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի է առ
նում, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե
տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը Կոն վեն ցիայի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի 
ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր է, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը 
վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից:

Տ վյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օրի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` 
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վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 9– րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե
տա կան  տուր քը գանձվում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով` հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, 
բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի  տաս նա պա տի կից և ոչ ավե լի բա զային  տուր քի հա զա րա
պա տի կից:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի 
գծով կա րող են սահ ման վել հետևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ազա 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 ժամ կե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը սահ ման ված ժամ
կե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժե րի վճա րու մից ազա տում, նվա զե ցում, 
դրանք վճա րե լու ժամ կե տի հե տաձ գում:

Սույն գոր ծով նկա տի ունե նա լով, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 29.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ
գե լու վե րա բե րյալ Գյուլ նա րա Սարգսյա նի միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, իսկ վճռա բեկ 
բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման՝ Վճռա 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` 11.400 
ՀՀ դրա մի չա փով (380.000 ՀՀ դրամ   ×   3 %), ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է բռնա գանձման Հա մայն քից հօ գուտ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 24.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի 01.07.2015 թվա կա նի վճռին` սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու
թյուն նե րով:

2. ՀՀ Կո տայ քի մար զի Բյու րե ղա վան քա ղա քային հա մայն քից ՀՀ պե տա կան բյու ջե 
բռնա գան ձել 11.400 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 29.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե
տաձգված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան      Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1320/02/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1320/02/14 
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Խա ռա տյան 
Դա տա վոր ներ`    Կ. Հա կո բյան
    Ա. Սմ բա տյան 

 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Վար դան Աթա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հայկ Հա

րու թյու նյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 11.01.2016 
թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Վար դան Աթա յա նի ը նդ դեմ Ման վել Տեր– Առա քե լյա նի, 
եր րորդ ան ձ « Ռեգ նում» լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան (այ սու հետ՝ Գոր ծա կա լու թյուն)՝ ի 
դեմս Հա յաս տա նի ներ կա յա ցուց չու թյան՝ պա տի վը և ար ժա նա պատ վու թյունն արա տա վո
րող տե ղե կու թյուն նե րը հեր քե լու, հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րե լու և փոխ հա
տու ցում վճա րե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1.Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Վար դան Աթա յա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ման վել 

Տեր– Առա քե լյա նին սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո մեկ շա բա թյա ժամ կե տում «http://www.regnum.ru» կայ քի մի ջո ցով հրա պա
րա կայ նո րեն հեր քե լու 31.03.2014 թվա կա նին «http://www.regnum.ru» կայ քում տե ղադրված 
հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում հրա պա րակ ված զրպար տու թյուն հա մար վող փաս տա ցի տվյալ
նե րը և հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րել իրե նից զրպար տու թյան ու վի րա վո րան
քի հա մար, Ման վել Տեր– Առա քե լյա նից բռնա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փոխ հա
տու ցում վի րա վո րան քի հետևան քով իր պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար 
համ բավն արա տա վո րե լու հա մար, 2.000.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փոխ հա տու ցում զրպար տու
թյան հետևան քով իր պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բավն արա տա



114 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

վո րե լու հա մար, 1.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վի րա վո րան քի և զրպար տու թյան հետևան քով 
պատ ճառ ված գույ քային վնաս: 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Պետ րո սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 20.08.2015 թվա կա նի 
վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Ման վել Տեր– Առա քե լյա նից հօ գուտ Վար դան 
Աթա յա նի բռնա գանձվել է 800.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վի րա վո րան քի հա մար փոխ հա տու
ցում: Հայ ցը՝ մնա ցած մա սով, մերժվել է: 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
11.01.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Ման վել Տեր– Առա քե լյա նի և Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ 
բո ղոք նե րը մերժվել են, և Դա տա րա նի 20.08.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան 
ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վար դան Աթա յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

նա վո րում նե րով.
1) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ

վա ծի 7– րդ կե տը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ վի րա վո րան քի դեպ քում ան ձը դա տա կան 

կար գով կա րող է միա ժա մա նակ ներ կա յաց նել հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րե
լուն և փոխ հա տու ցում վճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջներ: Դա տա րանն առա ջին 
հեր թին պետք է բա վա րա րի նե րո ղու թյուն խնդ րե լուն պար տա վո րեց նե լու մա սին պա հան ջը, 
և եթե պա տաս խա նատ վու թյան միայն այդ մի ջոցն ան բա վա րար է վի րա վո րան քի հետևան
քով պատ ճառ ված վնա սը փոխ հա տու ցե լու հա մար, ապա պետք է սահ մա նի նաև նյու թա
կան հա տու ցում, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում Դա տա րա նը բա վա րա րել է միայն նյու թա կան հա
տուց ման պա հան ջը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը հա կա սում է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
15.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 997 որոշ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ 
հոդ վա ծի 7– րդ կե տին տված մեկ նա բա նու թյա նը, քա նի որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը թեև 
հա մա րել են, որ վի րա վո րան քի փաստն առ կա է, այ դու հան դերձ կի րա ռել են բա ցա ռա պես 
նյու թա կան փոխ հա տուց ման ձևը, իսկ ոչ նյու թա կան փոխ հա տու ցու մը, որը պետք է կի րառ
վեր որ պես առաջ նա հեր թու թյուն, առ հա սա րակ չի կի րառ վել:

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 130.1– րդ, 219– րդ և 220– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը, բո ղո քում 

նշված որևէ հիմք և հիմ նա վո րում քննու թյան առար կա չի դարձրել, բո ղո քի որևէ փաս տար
կի չի անդրա դար ձել, ին չը միան շա նակ ազ դել է գոր ծի ել քի վրա: Եթե Վե րաքննիչ դա տա
րանն անդրա դառ նար բո ղո քի բո լոր հիմ քե րին և քննու թյան առար կա դարձներ այն փաս
տար կը, որ Վար դան Աթա յանն իրա վունք է ունե ցել ներ կա յաց նել ինչ պես ոչ նյու թա կան, 
այն պես էլ նյու թա կան հա տուց ման պա հանջ, իսկ Դա տա րանն էլ առա ջին հեր թին պետք է 
բա վա րա րեր ոչ նյու թա կան հա տուց ման պա հան ջը (նե րո ղու թյուն խնդ րե լուն պար տա վո
րեց նե լու մա սին), ապա կկա յաց ներ Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու 
մա սին դա տա կան ակտ:

Բո ղո քարկ վող որո շու մը հա կա սում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԵԷԴ/0871/02/09 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.05.2010 թվա կա նի և թիվ ԵԷԴ/1643/02/09 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով 08.05.2014 թվա կա նի որո շում նե րին:
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
11.01.2016 թվա կա նի որո շու մը՝ Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սով, բե
կա նել և փո փո խել՝ Վար դան Աթա յա նի պա հան ջը բա վա րա րե լով մաս նա կի ո րեն, այն է՝ 
պար տա վո րեց նել Ման վել Տեր– Առա քե լյա նին սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված 
դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո մեկ շա բա թյա ժամ կե տում 
«http:// www. regnum.ru» կայ քի մի ջո ցով վի րա վո րան քի հա մար հրա պա րա կայ նո րեն նե րո
ղու թյուն խնդ րել Վար դան Աթա յա նից:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը`
1) 31.03.2014 թվա կա նին Գոր ծա կա լու թյան կայ քէ ջում հրա պա րակ վել է Ման վել 

Տեր– Առա քե լյա նի հար ցազ րույ ցը՝ «Կռ վե լու եմ մինչև վերջ» (Буду драться до конца) վեր
նագ րով: Հար ցազ րույ ցի շրջա նա կում ար ված «տխ րահռ չակ» ար տա հայ տու թյու նը, ինչ պես 
նաև « պու դե լի պա հա կի» աշ խա տանք առա ջար կե լը Դա տա րա նը գնա հա տել է որ պես Վար
դան Աթա յա նի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բավն արա տա վո րող 
վի րա վո րա կան ար տա հայ տու թյուն ներ և հայ ցը բա վա րա րե լով մաս նա կի ո րեն՝ վճռել է Ման
վել Տեր– Առա քե լյա նից բռնա գան ձել 800.000 ՀՀ դրամ՝ մեր ժե լով նե րո ղու թյուն խնդ րե լուն 
պար տա վո րեց նե լու վե րա բե րյալ պա հան ջը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 13– 14, 133– 153):

2) Վար դան Աթա յա նի ներ կա յա ցու ցի չը 24.09.2015 թվա կա նին ներ կա յաց րել է վե
րաքննիչ բո ղոք, որում, ի թիվս այլ նի, նշել է, որ Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծը և, մաս նա վո րա պես, հաշ վի չի առել վի րա վո րան քի 
դեպ քում նե րո ղու թյուն խնդ րե լուն պար տա վո րեց նե լու փոխ հա տուց ման ձևի առաջ նա հեր
թու թյու նը (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 11– 19):

3) Վե րաքննիչ դա տա րա նը 11.01.2016 թվա կա նի որոշ ման նկա րագ րա կան մա սում շա
րադ րել է Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րը և հիմ նա վո րում նե րը, մաս նա վո
րա պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի խախտ ման վե րա բե րյալ հիմ
քը և դրա կա պակ ցու թյամբ ներ կա յաց ված հիմ նա վո րու մը, սա կայն որոշ ման պատ ճա ռա բա
նա կան մա սում որևէ անդրա դարձ չի կա տա րել վե րաքննիչ բո ղո քի այդ հիմ քին և հիմ նա
վոր մա նը (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 138– 147):

4.Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա 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 օրենսգրքի 
219– րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյու նը (ար տա հայտ ված Վե րաքննիչ դա տա րա նի գոր ծո ղու
թյուն նե րում) հա կա սում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԵԷԴ/0871/02/09 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով 27.05.2010 թվա կա նի և թիվ ԵԷԴ/1643/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 08.05.2014 
թվա կա նի որո շում նե րով տվյալ նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյա նը,

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա
ծի 7– րդ կե տի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 219– րդ, 220– րդ հոդ
ված նե րի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի 
ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու
թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1) արդյո՞ք միայն նյու թա կան փոխ հա տու ցու մը բա վա րար է վի րա վո րան քի կամ զրպար
տու թյան դեպ քում ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին 
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պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հա մար այն դեպ քում, երբ հայց վո րը ներ կա յաց րել է ինչ
պես ոչ նյու թա կան, այն պես էլ նյու թա կան հա տուց ման պա հանջ,

2) արդյո՞ք վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է անդրա դառ նալ վե րաքննիչ բո ղո քի 
բո լոր հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին:

1) 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
հա մա ձայն` մար դը, նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը, հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու
թյուն նե րը բարձրա գույն ար ժեք ներ են։

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 14– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը` որ պես նրա իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի ան քակ
տե լի հիմք, հարգվում և պաշտպան վում է պե տու թյան կող մից։ 

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր կար ծիքն ազատ ար տա հայ տե լու իրա վունք։ Ար գել
վում է մար դուն հար կադ րել հրա ժար վե լու իր կար ծի քից կամ փո խե լու այն։

Հա ման ման դրույթ ներ է պա րու նա կում նաև 06.12.2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ 2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
մար դը բարձրա գույն ար ժեք է: Մար դու անօ տա րե լի ար ժա նա պատ վու թյունն իր իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմքն է: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 23– րդ հոդ
վա ծի հա մա ձայն՝ մար դու ար ժա նա պատ վու թյունն ան խախ տե լի է, իսկ 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ունի իր կար ծիքն ազատ ար տա հայ տե լու իրա վունք:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 10– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի ազա տո րեն ար տա հայտ վե լու իրա վունք: Այս իրա վուն քը նե
րա ռում է սե փա կան կար ծիք ունե նա լու, տե ղե կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ ստա նա լու և 
տա րա ծե լու ազա տու թյու նը` առանց պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տու թյան և ան կախ 
սահ ման նե րից (...): 

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` այս ազա տու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը, քա նի 
որ այն կապ ված է պար տա վո րու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան հետ, կա րող է պայ
մա նա վոր վել այն պի սի ձևա կա նու թյուն նե րով, պայ ման նե րով, սահ մա նա փա կում նե րով կամ 
պատ ժա մի ջոց նե րով, որոնք նա խա տես ված են օրեն քով և ան հրա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա
կան հա սա րա կու թյու նում` ի շահ պե տա կան ան վտան գու թյան, տա րած քային ամ բող ջա կա
նու թյան կամ հա սա րա կու թյան ան վտան գու թյան, ան կար գու թյուն նե րը կամ հան ցա գոր ծու
թյուն նե րը կան խե լու, առող ջու թյու նը կամ բա րո յա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև այլ ան ձանց 
հե ղի նա կու թյու նը կամ իրա վունքնե րը պաշտպա նե լու, խորհր դա պա հա կան պայ ման նե
րով ստաց ված տե ղե կատ վու թյան բա ցա հայ տու մը կան խե լու կամ ար դա րա դա տու թյան հե
ղի նա կու թյունն ու անա չա ռու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ան ձը, որի 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը արա տա վո րել են վի րա վո
րան քի կամ զրպար տու թյան մի ջո ցով, կա րող է դի մել դա տա րան` վի րա վո րանք հասց րած 
կամ զրպար տու թյուն կա տա րած ան ձի դեմ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն 
օրենսգրքի իմաս տով` վի րա վո րան քը խոս քի, պատ կե րի, ձայ նի, նշա նի կամ այլ մի ջո ցով 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը արա տա վո րե լու նպա տա կով 
կա տար ված հրա պա րա կային ար տա հայ տու թյունն է: Նույն օրենսգրքի իմաս տով` հրա պա
րա կային ար տա հայ տու թյու նը տվյալ իրա վի ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ կա րող է չհա
մար վել վի րա վո րանք, եթե այն հիմն ված է ստույգ փաս տե րի վրա (բա ցա ռու թյամբ բնա կան 
արատ նե րի) կամ պայ մա նա վոր ված է գե րա կա հան րային շա հով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն 
օրենսգրքի իմաս տով` զրպար տու թյու նը ան ձի վե րա բե րյալ այն պի սի փաս տա ցի տվյալ ներ 
(statement օf fact) հրա պա րա կային ներ կա յաց նելն է, որոնք չեն հա մա պա տաս խա նում իրա



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 117

կա նու թյա նը և արա տա վո րում են նրա պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար 
համ բա վը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ կե տի հա մա ձայն` վի րա վո
րան քի դեպ քում ան ձը կա րող է դա տա կան կար գով պա հան ջել հետևյալ մի ջոց նե րից մե կը 
կամ մի քա նի սը`

1) հրա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րել. նե րո ղու թյուն խնդ րե լու ձևը սահ
մա նում է դա տա րա նը.

2) եթե վի րա վո րան քը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նո ղի 
տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ապա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով լրիվ կամ մաս նա
կի հրա պա րա կել դա տա րա նի վճի ռը. հրա պա րակ ման եղա նա կը և ծա վա լը սահ մա
նում է դա տա րա նը.

3) սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև 1.000– ա պա տի կի չա փով փոխ հա
տու ցում վճա րել:

Նույն հոդ վա ծի 8– րդ կե տի հա մա ձայն` զրպար տու թյան դեպ քում ան ձը կա րող է դա
տա կան կար գով պա հան ջել հետևյալ մի ջոց նե րից մե կը կամ մի քա նի սը`

1) եթե զրպար տու թյու նը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նո
ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ապա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով հրա պա րա
կայ նո րեն հեր քել զրպար տու թյուն հա մար վող փաս տա ցի տվյալ նե րը և (կամ) հրա պա
րա կել դրանց վե րա բե րյալ իր պա տաս խա նը: Հերք ման ձևը և պա տաս խա նը հաս տա
տում է դա տա րա նը` ղե կա վար վե լով « Զանգվա ծային լրատ վու թյան մա սին» Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով.

2) սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև 2.000– ա պա տի կի չա փով փոխ հա
տու ցում վճա րել:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 15.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 997 որոշ մամբ ար
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պետք է առանձնա կի վե րա պա հում նե րով 
մո տե նալ վի րա վո րան քի հա մար նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի ջոց նե րի կի րառ մա նը` նկա
տի ունե նա լով, որ Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը բազ միցս նշել է, որ 
հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ու լայն հա յացք նե րը ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ քում են, և ար տա
հայտ վե լու ազա տու թյան իրա վուն քը պաշտպա նում է ոչ միայն ը նդ հա նուր առ մամբ ըն դու
նե լի հա մար վող խոս քը, այլ նաև հենց այն ար տա հայ տու թյուն նե րը, որոնք կա րող են ցն ցող, 
վի րա վո րա կան կամ վր դո վե ցու ցիչ հա մար վել ոմանց կող մից: Բա ցի այդ, նյու թա կան փոխ
հա տու ցում նշա նա կե լիս պետք է ը ստ պատ շա ճի հաշ վի առնվի ար տա հայտ վե լու ազա տու
թյան վրա դրանց հնա րա վոր սահ մա նա փա կող ազ դե ցու թյու նը, ինչ պես նաև մատ չե լի այլ 
մի ջոց նե րով հե ղի նա կու թյան իրա վա չափ պաշտպա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը: ՀՀ սահ
մա նադ րա կան դա տա րա նը նաև նշել է, որ արա տա վո րող ար տա հայ տու թյուն նե րի (գոր ծո
ղու թյուն նե րի) ար դյուն քում պատ ճառ ված վնա սի դի մաց որ պես առաջ նա հեր թու թյուն ան
հրա ժեշտ է կի րա ռել ոչ նյու թա կան փոխ հա տուց ման ձևե րը։ Նյու թա կան փոխ հա տու ցու
մը պետք է սահ մա նա փակ վի զրպար տու թյան են թարկ ված ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ
վու թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին հասց ված ան մի ջա կան վնա սը հա տու ցե լով և նշա
նակ վի միայն այն դեպ քե րում, երբ ոչ նյու թա կան հա տու ցու մը բա վա րար չէ պատ ճառ ված 
վնա սը փոխ հա տու ցե լու հա մար:

Նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մար
դու ար ժա նա պատ վու թյու նը մար դու իրա վունքնե րի հիմ նա կան աղ բյուրն է, պե տու թյան գո
յու թյան հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը: Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան մա սին նշված է 
նաև Մար դու իրա վունքնե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կագ րում, « Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա
կան իրա վունքնե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նագ րում, որոնց հա մա ձայն` մար դիկ ծն վում 
են ազատ և հա վա սար իրենց ար ժա նա պատ վու թյամբ և իրա վունքնե րով, մարդ կային ըն
տա նի քի բո լոր ան դամ նե րին ներ հա տուկ է ար ժա նա պատ վու թյու նը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու
նը հռ չա կել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան և իրա վա կան պե
տու թյուն է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը ճա նաչ
վում է որ պես բարձրա գույն ար ժեք, որ պես մար դու իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
ան քակ տե լի հիմք, ին չից հետևում է, որ յու րա քան չյուր մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը են
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թա կա է պաշտպա նու թյան պե տու թյան կող մից: Միա ժա մա նակ ազա տո րեն ար տա հայտ վե
լու իրա վունքն ըն կած է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան և իրա վա կան պե տու թյան 
հիմ քում, այն հան դի սա նում է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման հիմ նա
կան խթան նե րից մե կը և 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
27– րդ և Կոն վեն ցիայի 10– րդ հոդ ված ներն ան վե րա պա հո րեն հե տապնդում են վե րը նշված 
նպա տա կը: Սա կայն ինչ պես նշված է Կոն վեն ցիայի 10– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տում, այս ազա
տու թյան իրա կա նա ցու մը կապ ված է պար տա կա նու թյուն նե րի և պա տաս խա նատ վու թյան 
հետ: Չպետք է ան տե սել նաև այլ իրա վունքնե րը, մաս նա վո րա պես` ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյամբ և մի ջազ գային` մար դու հիմ նա րար իրա վունքնե րին վե րա բե րող փաս տաթղթե րում 
նշված ար ժա նա պատ վու թյան և մաս նա վոր կյան քի իրա վուն քը, որոնք պա կաս կարևոր չեն 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան և իրա վա կան պե տու թյան հա մար: ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ այն դեպ քե րում, երբ մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և 
ար տա հայտ վե լու ազա տու թյան իրա վուն քի բա խում է տե ղի ունե նում, ան հրա ժեշտ է գտնել 
պարզ հա վա սա րակշ ռու թյուն սրանց միջև: Սրան ցից յու րա քան չյուրն էլ ժո ղովր դա վա րա
կան հա սա րա կու թյան ան հրա ժեշտ բա ղադ րա մա սեր են, և եր կուսն էլ պետք է ներ դաշ նա կո
րեն առ կա լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1087.1– րդ հոդ վա ծը ՀՀ սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված ան ձի ար ժա նա պատ վու թյան 
գործ նա կա նում ապա հով ման իրա վա կան երաշ խիք է (տե՛ս Անիկ Դավ թյանն ը նդ դեմ Տիգ
րան Վի րա բյա նի թիվ ԱՎԴ/0179/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
08.05.2014 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ որոշ մամբ ար ձա նագ րե լով, 
որ քննարկ ման առար կա հար ցի շրջա նակ նե րում գործ ունենք մի կող մից տե ղե կատ վու թյուն 
տա րա ծե լու և խոս քի ազա տու թյան, մյուս կող մից ան ձի` իր պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան, 
գոր ծա րար համ բա վի նկատ մամբ հար գանք պա հան ջե լու Կոն վեն ցիայով և ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյամբ ամ րագրված և երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի հետ, ի թիվս այլ նի, ան հրա ժեշտ է 
հա մա րել նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ և 8– րդ կե տե րը 
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ան ձին նա խա տես ված մեկ կամ մի քա նի մի ջոց նե րի կի րառ
մամբ զրպար տող կամ վի րա վո րող սուբյեկ տին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա
հանջ ներ կա յաց նել: Այ դու հան դերձ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա
րան նե րը կոնկ րետ դեպ քում պետք է ան հրա ժեշտ գնա հա տա կան տան այն հան գա ման քին, 
թե արդյոք կող մե րը որևէ փորձ արել են վե ճը լու ծել « Զանգվա ծային լրատ վու թյան մաuին» 
ՀՀ օրեն քի 8– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ար տա դա տա կան կար գով, այն է` արդյոք ան ձը 
մինչև դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը դի մել է հա մա պա տաս խան լրատ վա մի ջո ցին հեր քում 
հրա պա րա կե լու պա հան ջով, և այդ պա հան ջին զանգվա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը որևէ 
ըն թացք տվել է, թե ոչ: Բա ցի այդ, դա տա րան նե րը քննարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ գոր ծեր 
քննե լիս նախ պետք է ջան քեր գոր ծադ րեն գոր ծը հաշ տու թյամբ լու ծե լու ուղ ղու թյամբ, այ նու
հետև գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րի գնա հատ մամբ ան հրա ժեշտ է պար զել` արդյո՞ք 
հնա րա վոր չէ վե րա կանգնել ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար 
համ բա վին պատ ճառ ված վնա սը ոչ նյու թա կան փոխ հա տու ցում նշա նա կե լու մի ջո ցով, 
քա նի որ օրենսդի րը մինչև նյու թա կան փոխ հա տու ցում սահ մա նե լը ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծով սահ մա նել է նաև պատ ճառ ված վնա սի վե րա
կանգն ման այլ մի ջոց նե րի ը նտրու թյան և կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն (վի րա վո րան քի 
դեպ քում` հրա պա րա կային նե րո ղու թյուն խնդ րել, եթե վի րա վո րան քը տեղ է գտել լրատ վա
կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նո ղի տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ապա լրատ վու
թյան այդ մի ջո ցով լրիվ կամ մաu նա կի հրա պա րա կել դա տա րա նի վճի ռը, զրպար տու թյան 
դեպ քում` եթե զրպար տու թյու նը տեղ է գտել լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նո ղի 
տա րա ծած տե ղե կատ վու թյան մեջ, ապա լրատ վու թյան այդ մի ջո ցով հրա պա րա կայ նո րեն 
հեր քել զրպար տու թյուն հա մար վող փաu տա ցի տվյալ նե րը և (կամ) հրա պա րա կել դրանց 
վե րա բե րյալ իր պա տաu խա նը): 

Ամ փո փե լով նշվա ծը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րան նե րը 
պետք է փոր ձեն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի գնա հատ մամբ մինչև նյու թա կան փոխ հա
տու ցում սահ մա նե լը քննարկ ման առար կա դարձնել խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա
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կանգն ման օրեն քով նա խա տես ված այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը, 
որը զանգվա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի դեպ քում չի խո չըն դո տի նրանց հե տա գա բնա
կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը` միա ժա մա նակ բա ցա ռե լով Կոն վեն ցիայի 10– րդ հոդ վա ծի խախ
տու մը (տե՛ս օրի նակ, Վա նո Եղիա զա րյանն ը նդ դեմ Բո րիս Աշ րա ֆյա նի, եր րորդ ան ձ «Ս կիզբ 
Մե դիա Կենտրոն» ՍՊԸ– ի թիվ ԼԴ/0749/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 27.04.2012 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա
ժեշտ է հա մա րում հա վե լել հետևյա լը. հաշ վի առ նե լով այն, որ ան ձի պա տի վը, ար ժա նա
պատ վու թյունն ու գոր ծա րար համ բա վը ոչ նյու թա կան բա րիք ներ են, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ և 8– րդ կե տե րով օրենսդի րը դրանց հասց ված վնա սը 
հա տու ցե լու առաջ նա հերթ ձևեր է սահ մա նել ոչ նյու թա կան մի ջոց նե րը՝ նյու թա կան կամ ոչ 
նյու թա կան հա տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու ը նտրու թյան հար ցը վե րա պա հե լով վի րա
վո րան քի կամ զրպար տու թյան են թարկ ված ան ձին: Ը նդ որում, ան ձը կա րող է պա հան ջել 
օրեն քով սահ ման ված հա տուց ման ձևե րից մե կը կամ մի քա նի սը: Դա նշա նա կում է, որ եթե 
ան ձը վի րա վո րան քի կամ զրպար տու թյան հա մար պա հան ջել է միայն փոխ հա տուց ման ոչ 
նյու թա կան մի ջոց, դա տա րա նը պար տա վոր է բա վա րար վել միայն ոչ նյու թա կան փոխ հա
տուց ման մի ջոց կի րա ռե լով, իսկ եթե ան ձը պա հան ջել է հա տուց ման և՛ ոչ նյու թա կան, և՛ նյու
թա կան մի ջոց ներ կի րա ռել, ապա առա ջին հեր թին կի րառ ման է են թա կա հա տուց ման ոչ 
նյու թա կան մի ջո ցը, և միայն դրա ան բա վա րա րու թյան դեպ քում դա տա րա նը կա րող է կի րա
ռել նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի ջո ցը: Դա տա րանն իրա վա սու չէ հա տուց ման ոչ նյու թա
կան և նյու թա կան մի ջոց ներ կի րա ռե լու պա հանջներ ներ կա յաց ված լի նե լու պա րա գա յում 
կի րա ռել միայն նյու թա կան մի ջո ցը, քա նի որ դա կեն թադ րի նյու թա կան հա տուց ման մի ջոց
ներ տրա մադ րե լով ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի դեմ անար գել ոտնձգե լու հնա րա վո րու թյուն, 
ին չը կհա կա սի մար դու ար ժա նա պատ վու թյան՝ բարձրա գույն ար ժեք լի նե լու գա ղա փա րին: 
Այլ կերպ ասած՝ ոչ նյու թա կան ար ժե քին վնաս պատ ճա ռե լու պա րա գա յում միայն նյու թա
կան հա տուց ման մի ջոց կի րա ռե լը չի կա րող հա մար վել հա մա չափ պա տաս խա նատ վու թյուն, 
եթե տու ժո ղի հա մար իր ոտ նա հար ված ար ժա նա պատ վու թյան վե րա կանգն ման հա մար որ
պես առաջ նային փոխ հա տուց ման ձև ներ կա յաց վել է հենց ոչ նյու թա կան հա տուց ման պա
հան ջը: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև հա վե լել, որ երբ վնաս է պատ ճառ
վում ոչ նյու թա կան ար ժե քի, վնաս պատ ճա ռո ղի կող մից ոչ նյու թա կան հա տու ցում տրա
մադ րե լիս է, որ որ պես կա նոն ապա հով վում է վնա սի հա տուց ման հա մա չա փու թյու նը, քա նի 
որ ոչ նյու թա կան հա տու ցում տրա մադ րե լիս (հ րա պա րա կայ նո րեն նե րո ղու թյուն խնդ րե լիս 
կամ հրա պա րա կայ նո րեն հեր քում հրա պա րա կե լիս) վնաս պատ ճա ռո ղը նույն պես որո շա կի 
ոչ նյու թա կան զրկանքներ է կրում՝ մաս նա վո րա պես ըն դու նե լով իր կող մից ոչ իրա վա չափ 
վար քա գիծ դրսևո րե լը: Դա հատ կա պես կարևոր է տու ժող կող մի հա մար, ում պա տի վը, ար
ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն արա տա վոր վել է հրա պա րա կայ նո րեն: Այլ 
կերպ ասած, որ պես կա նոն, հենց ոչ նյու թա կան հա տուց ման պայ ման նե րում է, որ որո շա կի
ո րեն վե րա կանգն վում են ան ձի ոտ նա հար ված ոչ նյու թա կան ար ժեք նե րը: Դա է պատ ճա ռը, 
որ օրենսդրի կող մից որ պես առաջ նային փոխ հա տուց ման ձև նա խա տես վել են հենց ոչ նյու
թա կան հա տու ցում նե րը՝ չբա ցա ռե լով նաև միայն նյու թա կան հա տու ցում ներ կա յաց նե լու 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը, որ պի սի կար գա վո րու մը բխում է հայց վո րի 
տնօ րին չա կա նու թյան սկզբուն քի է ու թյու նից:

2) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 219– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն՝ վե րաքննիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ
քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 220– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն՝ վճռի դեմ բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան ար դյունքնե րով վե րաքննիչ դա
տա րա նը կա յաց նում է որո շում, որը պետք է բա վա րա րի սույն օրենսգրքի 130.1 հոդ վա ծով 
սահ ման ված պա հանջնե րը։
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 220– րդ հոդ վա ծի 5– րդ կե տի 2– րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սը, ի թիվս այլ նի, պետք է պա րու
նա կի եզ րա հան գում` բո ղո քի յու րա քան չյուր հիմ քի հիմ նա վոր լի նե լու վե րա բե րյալ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 130.1– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ առա ջին ատյա նի դա տա րա նի վճի ռը պատ ճա ռա բան ված է, եթե դրա նում երևում 
են փաս տե րի հաս տատ ման, ապա ցույց նե րի գնա հատ ման և իրա 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 դրա նից բխող եզ
րա հան գում նե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 219– րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյա նը, նշել է, 
որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը պետք է վե րա նայի վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե
րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում: Ը նդ որում, Վե րաքննիչ դա տա րա նը դա տա կան 
ակ տը վե րա նայե լիս պետք է պար տա դիր անդրա դառ նա վե րաքննիչ բո ղո քում նշված բո լոր 
հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին (տե՛ս Տիգ րան Կի րա կո սյանն ը նդ դեմ Վիկ տոր Խո լոդ նիյի 
թիվ ԵԷԴ/0871/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2010 թվա կա
նի որո շու մը)։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ գոր ծով ար ձա նագ րել է, որ նշված նոր մը ոչ միայն 
նշա նա կում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը կաշ կանդ ված է վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րով, այլ 
նաև նշա նա կում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է քննու թյան առար կա դարձնել 
վե րաքննիչ բո ղո քում նշված բո լոր հիմ քե րը` իր դիր քո րո շումն ու եզ րա հան գում ներն ար
տա հայ տե լով ներ կա յաց ված յու րա քան չյուր հիմ քի վե րա բե րյալ: Հա կա ռակ դեպ քում ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 219– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի դրույ թը կկ րի հռ
չա կագ րային բնույթ, եթե դա տա րան նե րը սահ մա նա փակ վեն զուտ այդ դրույ թին հա մա հունչ 
վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րը դա տա կան ակ տում շա րադ րե լով և չանդ րա դառ նան այդ հիմ
քե րի հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին: Հետևա բար բո ղո քում բարձրաց ված հիմ քե րը պար տա
դիր քննու թյան առար կա պետք է դառ նան վե րա դաս դա տա կան ատյա նում, և դա տա րա նի 
կա յաց րած որո շու մը պետք է պա րու նա կի այդ հիմ քե րի վե րա բե րյալ եզ րա հան գում ներ (տե՛ս 
Հա մա յակ Ոս կա նյանն ը նդ դեմ Վո լո դյա Հա կո բյա նի, և Վո լո դյա Հա կո բյանն ը նդ դեմ Հա մա
յակ Ոս կա նյա նի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե ի Երևա նի տա րած քային ստո րա բա ժան ման թիվ ԵԷԴ/1643/02/09 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի որո շու մը)։

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ վե րաքննիչ դա տա րա նի որոշ
ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում վե րաքննիչ բո ղո քի բո լոր հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե
րին անդրա դառ նա լու և դրանց գնա հա տա կան տա լու պա հանջն օրենսդրի կող մից ինքնան
պա տակ չի սահ ման վել: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ար դեն 
իսկ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիայի հա մա պա տաս խան հոդ
ված նե րով ամ րագրված ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղադ
րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինստի
տուտն իրա վա կան մի ջոց է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո
ցով գործ նա կա նում ապա 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 իրա կա նաց մա նը 
(տե՛ս Սու սան նա Արա րա տի Միր զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ 
ԱՐԱԴ/0170/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի 
որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո ղո քարկ ման 
ինստի տու տի մի ջո ցով ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա ցու մը կկ րի զուտ 
ձևա կան բնույթ, եթե վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քի քննու թյան ար դյուն քում որո շում կա
յաց նի բո ղո քը մեր ժե լու մա սին՝ առանց գնա հատ ման ար ժա նաց նե լու բո ղո քում ներ կա յաց
ված յու րա քան չյուր հիմք և ը ստ այդմ ան ձին զրկե լով բո ղո քում բարձրաց ված յու րա քան չյուր 
հիմ քի կա պակ ցու թյամբ վե րա դաս դա տա րա նի եզ րա հան գու մը ստա նա լու իրա վուն քից:
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Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 31.03.2014 թվա կա նին Գոր ծա կա լու թյան կայ քէ ջում 
հրա պա րակ ված հար ցազ րույ ցի շրջա նա կում ար ված «տխ րահռ չակ» ար տա հայ տու թյու նը, 
ինչ պես նաև « պու դե լի պա հա կի» աշ խա տանք առա ջար կե լը Դա տա րա նը գնա հա տել է որ
պես Վար դան Աթա յա նի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բավն արա
տա վո րող վի րա վո րա կան ար տա հայ տու թյուն ներ և հայ ցը բա վա րա րե լով մաս նա կի ո րեն՝ 
վճռել է Ման վել Տեր– Առա քե լյա նից բռնա գան ձել 800.000 ՀՀ դրամ՝ մեր ժե լով նե րո ղու թյուն 
խնդ րե լուն պար տա վո րեց նե լու վե րա բե րյալ պա հան ջը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ միայն 
800.000 ՀՀ դրամ փոխ հա տուց ման տրա մադ րու մը հա մա չափ է թույլ տրված խախտ մա նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, 11.01.2016 թվա կա նի որոշ ման նե րա ծա կան մա սում նշե լով, որ 
քննվում է նաև Վար դան Աթա յա նի (ներ կա յա ցու ցիչ Հայկ Հա րու թյու նյան) վե րաքննիչ բո ղո
քը, նկա րագ րա կան մա սում նշե լով այդ բո ղո քի հիմ քե րը և հիմ նա վո րում նե րը, վե րաքննիչ 
բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի պա հան ջը, նույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում չի 
անդրա դար ձել բո ղո քի բո լոր հիմ քե րին և, մաս նա վո րա պես, այն հար ցին, թե Դա տա րանն 
արդյոք ճիշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ կե տը, 
այ սինքն՝ Վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում 
որևէ եզ րա հան գում չի կա տա րել ոչ նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի ջոց կի րառ ված չլի նե լու 
հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքննիչ դա տա
րա նը, չանդ րա դառ նա լով Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քի բո լոր հիմ քե րին և հիմ նա
վո րում նե րին և, մաս նա վո րա պես, վե րաքննիչ բո ղո քում բարձրաց ված այն հար ցին, թե 
արդյոք Դա տա րա նը ճիշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 
7– րդ կե տը՝ ոչ նյու թա կան փոխ հա տուց ման մի ջոց չկի րա ռե լով այն դեպ քում, երբ հայ ցա պա
հան ջով ներ կա յաց ված է եղել նման պա հանջ, թույլ է տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 219– րդ և 220– րդ հոդ ված նե րի, ար դյուն քում նաև՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի 7– րդ կե տի խախ տում, ինչն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

Այս պի սով, Վար դան Աթա յա նի ներ կա յա ցուց չի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու
թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի 11.01.2016 թվա կա
նի որո շու մը մաս նա կի ո րեն՝ Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սով, բե կա
նե լու և գոր ծը բե կան ված մա սով նույն դա տա րան նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար՝ սույն 
որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վար դան Աթա յա նի 
վե րաքննիչ բո ղո քը քննե լու և, մաս նա վո րա պես, Դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1087.1– րդ հոդ վա ծի կի րա ռու մը գնա հա տե լու հա մար:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ գործն ուղարկ վում է Վե րաքննիչ դա տա
րան` նոր քննու թյան, գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցը են թա կա է լուծ
ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

ցիա կան դա տա րա նի 11.01.2016 թվա կա նի որոշ ման՝ Վար դան Աթա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը 
մեր ժե լու մա սը, և այդ մա սով գործն ուղար կել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան    Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/2174/02/11
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2174/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ս. Մի քայե լյան
Դա տա վոր ներ`    Ն. Բար սե ղյան
    Հ. Ենո քյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈԻՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ամա լյա Ստե փա նյա նի և նրա ներ կա յա ցու ցիչ 

Ար տա վազդ Պետ րո սյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
12.06.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան) և Ամե լիա 
Հա րու թյու նյա նի օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան) ը նդ դեմ Լուի
զա Հա րու թյու նյա նի և Ամա լյա Ստե փա նյա նի` ժա ռա նգու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա
չե լու և ժա ռան գա կան զանգվա ծից բաժ նե մասն առանձնաց նե լու պա հանջնե րի մա սին, և 
ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Ամա լյա Ստե փա նյա նի ը նդ դեմ Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան), 
Ամե լիա Հա րու թյու նյա նի օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան), 
Լուի զա Հա րու թյու նյա նի խնա մա կալ Սո ֆյա Ավե տի սյա նի՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա
ռանգ ճա նա չե լու և ժա ռան գու թյու նը բա ժա նե լու պա հանջնե րի մա սին, և ը ստ հայ ցի Լուի զա 
Հա րու թյու նյա նի խնա մա կալ Սո ֆյա Ավե տի սյա նի ը նդ դեմ Ամա լյա Ստե փա նյա նի, եր րորդ 
ան ձինք Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան) և Ամե լիա Ստե փա նյա նի՝ ժա ռան գու թյունն ըն
դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու և ժա ռան գու թյու նը բա ժա նե լու, բա ժի նը փոխ հա տու ցե լու և հաշ
վանց կա տա րե լու պա հանջնե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Մա րի նա Բա դե մյա նը (Պո ղի կյան)` նաև որ պես Ամե լիա Հա րու

թյու նյա նի օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ, պա հան ջել է իրեն և ան չա փա հաս Ամե լիա Հա րու
թյու նյա նին ճա նա չել 16.09.2010 թվա կա նին մա հա ցած Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ժա ռան գու
թյունն ըն դու նած ժա ռանգներ և ժա ռան գա կան զանգվա ծի մեջ մտ նող ան շարժ և շար ժա
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կան գույ քից առանձնաց նել իրենց պատ կա նող բաժ նե մա սը: Մաս նա վո րա պես, ի թիվս այլ 
գույ քային միա վոր նե րի, պա հան ջել է ճա նա չել իրենց սե փա կա նու թյան իրա վուն քը Ռազ միկ 
Հա րու թյու նյա նի կող մից Ամա լյա Ստե փա նյա նի հա յաս տա նյան բան կային հաշ վին փո
խանցված 230.000 եվ րոյից 180.000 եվ րոյի 1/2 մա սի նկատ մամբ և այն առանձնաց նել ժա
ռան գու թյան զանգվա ծից (քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/0559/02/11):

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ամա լյա Ստե փա նյա նը պա հան ջել է իրեն ճա
նա չել 16.09.2010 թվա կա նին մա հա ցած Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու
նած ժա ռանգ և ժա ռան գա կան զանգվա ծի մեջ մտ նող ան շարժ ու շար ժա կան գույ քը բա ժա
նել կող մե րի միջև:

Դի մե լով դա տա րան` Լուի զա Հա րու թյու նյա նի օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Սո ֆյա Ավե
տի սյա նը, ի թիվս այլ գույ քային միա վոր նե րի` պա հան ջել է ճա նա չել Լուի զա Հա րու թյու նյա
նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի կող մից Ամա լյա Հա րու թյու նյա նի 
բան կային հաշ վին փո խանցված 230.000 եվ րոյից 164.206 եվ րոյի նկատ մամբ և այն վե րա
դարձնել (քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2174/02/11): 

Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նի 08.02.2012 թվա կա նի որոշ մամբ թիվ ԵԱՔԴ/0559/02/11 և թիվ 
ԵԱՔԴ/2174/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րը միաց վել են մեկ վա րույ թում, և միաց ված գոր ծի 
վա րույ թը շա րու նակ վել է թիվ ԵԱՔԴ/2174/02/11 հա մա րի ներ քո: 

Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նը (դա տա վոր` Զ. Նախշքա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 09.12.2014 թվա կա
նին վճռել է. « Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան), Ամե լիա Հա րու թյու նյա նի (օ րի նա կան ներ կա
յա ցու ցիչ Մա րի նա Բա դե մյան (Պո ղի կյան)), Ամա լյա Ստե փա նյա նի, Լուի զա Հա րու թյու նյա նի 
խնա մա կալ Սո ֆյա Ավե տի սյա նի հայ ցա պա հանջնե րը բա վա րա րել մաս նա կի. Մա րի նա Բա
դե մյա նին (Պո ղի կյան) ճա նա չել քա ղաք Երևան, Ազա տու թյան պո ղո տա 9/3 շեն քի թիվ 22 
բնա կա րա նի՝ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ան վամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով ձևա կերպ
ված 1/4 մա սի և Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ան վամբ «Ակ բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ում 
հաշ վին առ կա 7.500 եվ րո գու մա րի նկատ մամբ հա մա տեղ սե փա կա նա տեր: Մա րի նա Բա դե
մյա նին (Պո ղի կյան), Ամե լիա Հա րու թյու նյա նին, Լուի զա Հա րու թյու նյա նին և Ամա լյա Ստե փա
նյա նին ճա նա չել հան գու ցյալ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ժա ռան գա կան զանգվա ծի` Ամա լյա 
Ստե փա նյա նի ան վամբ «Ակ բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ում հաշ վե հա մա րին գտնվող 
180.000 եվ րո գու մա րի, քա ղաք Երևան, Ազա տու թյան պո ղո տա 9/3 շեն քի թիվ 22 բնա կա րա
նի՝ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող 1/8– ա կան մա սի, 
« Սաք սո ֆոն» տի պի երաժշ տա կան գոր ծի քի, Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ան վամբ «Ակ բա– Կրե
դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ում առ կա հաշ վե հա մա րի 3.750 եվ րո գու մա րի և տո կոս նե րի 
նկատ մամբ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգներ` յու րա քան չյու րը 1/4 մա սով: « Սաք սո
ֆոն» տի պի երաժշ տա կան գոր ծի քը թող նել Ամա լյա Ստե փա նյա նի տնօ րի նու թյան տակ` դա
դա րեց նե լով Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան), Ամե լիա Հա րու թյու նյա նի և Լուի զա Հա րու
թյու նյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը նշված երաժշ տա կան գոր ծի քի նկատ մամբ` Ամա լյա 
Ստե փա նյա նի կող մից նրանց բա ժին նե րին հա մա պա տաս խան 25.000– ա կան դրամ փոխ հա
տու ցում տա լու պա հից: Դա դա րեց նել Ամա լյա Ստե փա նյա նի, Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի
կյան) և Ամե լիա Հա րու թյու նյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը քա ղաք Երևան, Ազա տու թյան 
պո ղո տա 9/3 շեն քի թիվ 22 բնա կա րա նի նկատ մամբ` յու րա քան չյու րին իր բաժ նե մա սին հա
մա պա տաս խան Լուի զա Հա րու թյու նյա նի կող մից Մա րի նա Բա դե մյա նին (Պո ղի կյան) և Ամե
լիա Հա րու թյու նյա նին` 5.610.939 ՀՀ դրամ փոխ հա տու ցում վճա րե լու պա հից, Ամա լյա Ստե
փա նյա նին` 935.156,5 ՀՀ դրամ փոխ հա տու ցում վճա րե լու պա հից` ճա նա չե լով Լուի զա Հա րու
թյու նյա նին քա ղաք Երևան, Ազա տու թյան պո ղո տա 9/3 շեն քի թիվ 22 բնա կա րա նի միանձնյա 
սե փա կա նա տեր: Թիվ ԵԱՔԴ/2174/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը՝ « Հոն դա Ակորդ» 
մակ նի շի 21 ՕԼ 944 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի պա հան ջի մա սով, կար ճել: Մնա ցած 
մա սով Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան), Ամե լիա Հա րու թյու նյա նի (օ րի նա կան ներ կա յա ցու
ցիչ Մա րի նա Բա դե մյան (Պո ղի կյան)), Ամա լյա Ստե փա նյա նի, Լուի զա Հա րու թյու նյա նի խնա
մա կալ Սո ֆյա Ավե տի սյա նի հայ ցա պա հանջնե րը մեր ժել»:
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
12.06.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ամա լյա Ստե փա նյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է 
մաս նա կի ո րեն. որոշ վել է Դա տա րա նի 09.12.2014 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րեն` Ամա լյա 
Ստե փա նյա նից պե տա կան տուրք բռնա գան ձե լու մա սով, բե կա նել և փո փո խել այն` Ամա լյա 
Ստե փա նյա նի մա սով պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված: Դա տա րա նի 09.12.2014 
թվա կա նի վճի ռը` մնա ցած մա սե րով, թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ամա լյա Ստե փա նյա նը և նրա ներ կա յա
ցու ցի չը:

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

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 279– րդ, 280– րդ, 

1184– րդ հոդ ված նե րը, որոնք պետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1186– րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
53– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձինք նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել են հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի կող մից Ամա լյա 

Ստե փա նյա նին «Ակ բա– Կրե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ի հա մա պա տաս խան հաշ վե հա մա
րին փո խանցված գու մարն Ամա լյա Ստե փա նյա նին հանձն վել է օրի նա կան հիմ քե րով, ուս
տի Ամա լյա Ստե փա նյա նի ան վամբ ար տար ժու թային հաշ վե հա մա րում եղած 180.000 եվ րոն 
հան դի սա ցել է վեր ջի նիս սե փա կա նու թյու նը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի գու մա րը Ռազ
միկ Հա րու թյու նյա նի կող մից փո խանցվել է ոչ թե իր ան ձնա կան հաշ վե հա մա րին, այլ իր 
մոր՝ Ամա լյա Ստե փա նյա նի հաշ վե հա մա րին՝ որ պես սե փա կա նու թյուն իր հայե ցո ղու թյամբ 
այն տնօ րի նե լու իրա վուն քով և պայ մա նով, ուս տի վի ճե լի գու մա րը ժա ռան գու թյան բաց ման 
ժա մա նակ ժա ռան գա տուին չի պատ կա նել և չէր կա րող մտ նել ժա ռան գու թյան զանգվա ծի 
մեջ ու բա ժան վել ժա ռանգնե րի միջև: Ը նդ որում, Ամա լյա Ստե փա նյա նի կող մից Ռազ միկ 
Հա րու թյու նյա նից վե րոն շյալ գու մարն օրի նա կան հիմ քով ի սե փա կա նու թյուն ստա նա լու 
հան գա ման քը հիմ նա վոր վում է նաև գոր ծում առ կա գրա վոր ապա ցույ ցով, այն է` «Ակ
բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ի կող մից Ամա լյա Ստե փա նյա նին տրված թիվ 
220318000142002 հաշ վե հա մա րով կա տար ված գոր ծարք նե րի քաղ ված քի բնօ րի նա կով, որի 
ուսում նա սի րու թյու նից հետևում է, որ նշված գու մարն Ամա լյա Ստե փա նյանն իր իսկ ան
վամբ ձևա կերպել է որ պես ավանդ, ինչ պես նաև նշված հաշ վե հա մա րից գու մա րային փո
խան ցում նե րը կա տար վել են բա ցա ռա պես վեր ջի նիս հանձնա րա րու թյամբ: Հե տա գա յում 
Ամա լյա Ստե փա նյա նը գու մարն ամ բող ջու թյամբ հա նել է հաշ վե հա մա րից, և սույն գոր ծի 
քննու թյան պա հին նշված գու մարն այլևս գո յու թյուն չի ունե ցել: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն բե կա նել Վե
րաքննիչ դա տա րա նի 12.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցե րը մաս նա կի ո
րեն` Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի կող մից Ամա լյա Ստե փա նյա նի հա յաս տա նյան բան կային 
հաշ վին ուղարկ ված 180.000 եվ րոն ժա ռան գա կան զանգվա ծի մեջ նե րա ռե լու և այն ժա
ռանգնե րի միջև բա ժա նե լու պա հանջնե րի մա սով, մեր ժել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը`
1)  Լուի զա Հա րու թյու նյա նը ժա ռան գա տու Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի և Լիան նա Ավե

տի սյա նի (մա հա ցած 15.01.2006 թվա կա նին) դուստրն է՝ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի առա ջին 
ամուս նու թյու նից ծն ված երե խան (հա տոր 1– ին գ.թ. 32, հա տոր 3– րդ գ.թ. 20): 
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2) Ամա լյա Ստե փա նյա նը ժա ռան գա տու Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի մայրն է, իսկ Մա
րի նա Բա դե մյա նը (Պո ղի կյան) և Ամե լիա Հա րու թյու նյա նը հան դի սա նում են հա մա պա տաս
խա նա բար ժա ռան գա տու Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի երկ րորդ կի նը և երկ րորդ ամուս նու
թյու նից ծն ված երե խան (հա տոր 1– ին գ.թ. 41, 55): 

3) 22.09.2010 թվա կա նի թիվ ԱԲ038903 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Ռազ միկ 
Հեկ տո րի Հա րու թյու նյա նը մա հա ցել է 16.09.2010 թվա կա նին (հա տոր 1– ին գ.թ. 42):

4)  Ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և հան ցանքնե րի զո հե րի երաշ խի քային հիմ
նադ րա մի կող մից տրված և 03.10.2008 թվա կա նին հաս տատ ված « Հա մա ձայ նու թյան հաս
տա տում» փաս տաթղթի հա մա ձայն` « Գործ TL200674677– 1, Արու թյու նյան CIVIL Թու լու զից, 
Ռեֆ. CIVI 08/00276,  Պա րոն Ռազ միկ Արու թյու նյա նը /ծն ված` 17.09.1970 թ., ք. Կի րո վա բա
դում, բնակ վող` Ռ. Կը նոյի 1– ին փա կու ղի, բն. 324, Կաս տա նե Թո լու սան 31320 հաս ցե ում, մի 
կող մից և երաշ խի քային հիմ նադ րա մը, որի նստա վայրն է Վեն սեն 94 ՍԵ ԴԵՔՍ, Դևֆ րանս 
փող. 64, մյուս կող մից կնքե ցին սույն փաս տա թուղ թը հետևյա լի մա սին. 15 հուն վա րի 2005 
թվա կա նին Կաս տա նե Թո լու սա նում /31320/ տե ղի ունե ցած դեպ քե րից հե տո, որը պատ ճառ 
հան դի սա ցավ, մաս նա վո րա պես, տի կին Լիա նա Արու թյու նյա նի մահ վան, ինչ պես նաև պա
րոն Ռազ միկ Արու թյու նյա նին հասց րած լուրջ վնաս վածք նե րի, իրեն հատ կաց վող փոխ հա
տու ցու մը՝ որ պես բա րո յա կան վնաս, կապ ված կնոջ կորս տյան, ինչ պես նաև ցան կա ցած 
պատ ճառ նե րի ար դյուն քում առա ջա ցած ֆի նան սա կան վնաս, ամ րագրվում է ը նդ հա նուր 
հա մա ձայ նու թյամբ, ը ստ փոխ հա տուց ման գոր ծար քի, 273.676,01 եվ րո գու մա րի չա փով, որի 
ման րա մաս նե րը ներ կա յաց ված են փոխ հա տուց մա նը վե րա բե րող կից փաս տաթղթե րում» 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 34):

5) «Ակ բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ի «Արաբ կիր» մաս նա ճյու ղի կող մից 
08.10.2010 թվա կա նին տրա մադրված՝ Ամա լյա Ստե փա նյա նի բան կային հաշ վի քաղ ված քի 
հա մա ձայն՝ 10.02.2010 թվա կա նին Ամա լյա Ստե փա նյա նին փո խանցվել է (մուտք) 230.000 
եվ րո գու մար, որը 11.02.2010 թվա կա նին (ե լք) ձևա կերպ վել է որ պես ավանդ: Միա ժա մա նակ 
04.02.2010 թվա կա նից սկսած Ամա լյա Ստե փա նյա նի կող մից իրա կա նաց վել են տար բեր 
գոր ծարք ներ, ին չի ար դյուն քում մնա ցոր դը տվյալ հաշ վի վրա 30.06.2010 թվա կա նի դրու
թյամբ կազ մել է 0 (զ րո) (հա տոր 1– ին, գ.թ. 53– 54):

6) «Ակ բա– Կրե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ի կող մից 30.05.2012 թվա կա նին տրված տե
ղե կան քի հա մա ձայն՝ Ամա լյա Ստե փա նյա նը 07.04.2010 թվա կա նին բան կում ունե ցած իր 
հաշ վից կա տա րել է 109.000 ԱՄՆ դո լա րի փո խան ցում՝ « փո խան ցում հաշ վին բնա կա րա նի 
ար ժեք» նկա րագ րու թյամբ (հա տոր 3– րդ, գ.թ. 104– 105): 

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1184– րդ, 1186– րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, 
որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա
յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցին. արդյո՞ք ժա ռան գա տուի կող մից իրեն պատ
կա նող դրա մա կան մի ջոց ներն այլ ան ձի բան կային հաշ վին փո խան ցած լի նե լու պայ ման
նե րում այդ դրա մա կան մի ջոց նե րը կա րող են նե րառ վել ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ ու 
բա ժան վել ժա ռանգնե րի միջև:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1184– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու
թյան դեպ քում մա հա ցա ծի գույ քը (ժա ռան գու թյու նը) ան փո փոխ վի ճա կում, որ պես միաս նա
կան ամ բող ջու թյուն, ան ցնում է այլ ան ձանց (հա մա պար փակ իրա վա հա ջոր դու թյուն), եթե 
այլ բան նա խա տես ված չէ նույն օրենսգրքի կա նոն նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1186– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու
թյան զանգվա ծի մեջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օրը ժա ռան գա տուին պատ կա նող 
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գույ քը` նե րա ռյալ դրա մը, ար ժեթղթե րը, գույ քային իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե
րը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ չեն մտ նում ժա
ռան գա տուի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, 
մաս նա վո րա պես`

1) ալի մեն տային պար տա վո րու թյուն նե րով իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը.
2) քա ղա քա ցու կյան քին կամ առող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու իրա

վուն քը.
3) ան ձնա կան ոչ գույ քային իրա վունքնե րը և այլ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րը.
4) այն իրա վունքներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնց ան ցու մը ժա ռան գու թյամբ չի 

թույ լատրվում նույն օրենսգրքով և այլ օրենքնե րով:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 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 օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու օրը, եթե այլ օր սահ
ման ված չէ վճռում:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ժա ռան գու մը մա հա ցած 
ան ձի իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի` օրեն քով սահ ման ված կար գով փո խան
ցումն է այլ ան ձանց: Օրենսդի րը, կար գա վո րե լով այդ կա պակ ցու թյամբ ծա գած հա րա բե րու
թյուն նե րը, ժա ռանգման ինստի տու տի յու րա քան չյուր տար րին հաս ցե ագրված հստակ պա
հանջներ է ամ րագ րել: Այս պես, ժա ռան գու թյան ինստի տու տի առանցքային տար րե րից է 
ժա ռան գու թյան զանգվա ծը, որի բո վան դա կու թյու նը կազ մում է ժա ռան գու թյան բաց ման 
օրը ժա ռան գա տուին պատ կա նող գույ քը՝ նե րա ռյալ դրա մը, ար ժեթղթե րը, գույ քային իրա
վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Ժա ռան գու թյան զանգվա ծի` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ օրենսդի րը, ը նդ հան րա կան կեր պով 
սահ մա նե լով ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ մտ նող գույ քի կազ մը, միա ժա մա նակ նա խա
տե սել է հետևյալ սահ մա նա փա կում նե րը` 

ա) ժա ռան գու թյան զանգվա ծի կազ մում չեն կա րող նե րառ վել ժա ռան գա տուի ան ձի 
հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը.

բ) ժա ռան գու թյան զանգվա ծի կազ մում կա րող է նե րառ վել միայն ժա ռան գու թյան բաց
ման օրը ժա ռան գա տուին պատ կա նող գույ քը:

Վե րը նշված սահ մա նա փա կում ներն ինքնան պա տակ չեն, այլ բխում են ժա ռանգման 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առանձնա հատ կու թյուն նե րից: 

Ժա ռանգման իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած է ը նդ հա նուր իրա վա հա
ջոր դու թյան դրույ թը, հետևա բար փո խանցման են թա կա է ոչ թե ցան կա ցած գույք կամ գույ
քային իրա վունք կամ պար տա կա նու թյուն, այլ ժա ռան գու թյան բաց ման պա հին ժա ռան գա
տուին պատ կա նող հա մա պա տաս խան գույ քը կամ գույ քային իրա վուն քը կամ պար տա կա
նու թյու նը: Միև նույն ժա մա նակ փո խանցման են թա կա է ոչ թե ժա ռան գա տուին պատ կա նող 
ցան կա ցած գույք կամ գույ քային իրա վունք կամ պար տա կա նու թյուն, այլ միայն նրանք, 
որոնք ժա ռան գա տուի մահ վան պա րա գա յում ան գամ շա րու նա կում են իրենց օբյեկ տիվ գո
յու թյու նը: Հետևա բար ժա ռան գա տուի ան ձի հետ ան խզե լի ո րեն կապ ված այն իրա վունքնե
րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք, ը ստ է ու թյան, սեր տա ճե լով ժա ռան գա տուի ան ձի 
հետ, դա դա րում են նրա մահ վամբ, չեն կա րող ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ մտ նել և փո
խանցվել իրա վա հա ջոր դու թյան կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մաս կա
րող են կազ մել նաև դրա մա կան մի ջոց նե րը: Դրա մը` որ պես քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի 
օբյեկտ, միա ժա մա նակ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի օբյեկտ է: Որ պես սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի օբյեկտ` այն կա րող է քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյու նում հան դես գալ կան
խիկ և ան կան խիկ եղա նա կով: Եթե կան խիկ շրջա նա ռու թյան պա րա գա յում ան ձի սե փա կա
նու թյան իրա վուն քը հա վաստ վում է դրա մա կան մի ջոց նե րի` հա մա պա տաս խան ան ձի կող
մից տի րա պետ ման փաս տով, ապա ան կան խիկ շրջա նա ռու թյան պա րա գա յում առաջ նային 
նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում տվյալ ան ձի անու նով առ կա դրա մա կան մի ջոց նե րի հա շիվ
նե րը և դրան ցում մուտք եղած դրա մա կան մի ջոց նե րը:
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Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, 
երբ ժա ռան գու թյան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րով որ պես ժա ռան գու թյան 
զանգվա ծի մաս վկա յա կոչ վում են դրա մա կան մի ջոց նե րը, դա տա րան նե րը, որ պես գոր ծի 
լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքներ, պետք է պար զեն հետևյալ փաս
տա կան տվյալ նե րը`

–   վ կա յա կոչ ված դրա մա կան մի ջոց ներն արդյո՞ք գո յու թյուն ունեն օբյեկ տիվ իրա կա
նու թյու նում, 

–  ե թե այո, ապա կան խիկ, թե ան կան խիկ եղա նա կով, 
–   ե թե կան խիկ, ապա արդյո՞ք այդ դրա մա կան մի ջոց նե րը մինչև ժա ռան գու թյան 

բաց ման օրը փաս տա ցի գտնվել են ժա ռան գա տուի տի րա պետ ման ներ քո, 
–   ե թե ան կա խիկ, ապա արդյո՞ք հա մա պա տաս խան բան կային հա շի վը պատ կա նել է 

ժա ռան գա տուին (նշված փաս տի հա վաս տիք կա րող է, օրի նակ, լի նել բան կային 
հաշ վի պայ մա նա գի րը): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և հան ցանքնե
րի զո հե րի երաշ խի քային հիմ նադ րա մի կող մից 03.10.2008 թվա կա նին հաս տատ ված « Հա
մա ձայ նու թյան հաս տա տում» վեր տա ռու թյամբ փաս տաթղթով Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նը՝ 
որ պես բա րո յա կան վնաս, կապ ված իր կնոջ՝ Լիան նա Ավե տի սյա նի կորս տյան (մահ վան) 
հետ, ինչ պես նաև որ պես իրեն հասց րած վնաս վածք նե րի հա տու ցում, ստա ցել է 273.676,01 
եվ րո գու մար: Հե տա գա յում՝ 10.02.2010 թվա կա նին, Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նը նշված գու մա
րից 230.000 եվ րո գու մա րը փո խան ցել է իր մոր՝ Ամա լյա Ստե փա նյա նի հա մա պա տաս խան 
հաշ վե հա մա րին: 11.02.2010 թվա կա նին Ամա լյա Ստե փա նյա նը 230.000 եվ րո գու մա րը ձևա
կերպել է որ պես ավանդ իր ան վամբ: Ը ստ գոր ծում առ կա՝ «Ակ բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» 
ՓԲԸ– ի «Արաբ կիր» մաս նա ճյու ղի կող մից 08.10.2010 թվա կա նին տրա մադրված՝ Ամա լյա 
Ստե փա նյա նի բան կային հաշ վի քաղ ված քի հա մա ձայն՝ 10.02.2010 թվա կա նին Ամա լյա 
Ստե փա նյա նին փո խանցվել է (մուտք) 230.000 եվ րո գու մար, որը 11.02.2010 թվա կա նին (ե լք) 
ձևա կերպ վել է որ պես ավանդ: Միա ժա մա նակ 04.02.2010 թվա կա նից սկսած՝ Ամա լյա Ստե
փա նյա նի կող մից իրա կա նաց վել են տար բեր գոր ծարք ներ, ին չի ար դյուն քում մնա ցոր դը 
տվյալ հաշ վի վրա 30.06.2010 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մել է 0 (զ րո) դրամ: Մաս նա վո րա
պես, ը ստ գոր ծում առ կա՝ «Ակ բա– Կրե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ի կող մից 30.05.2012 թվա
կա նին տրված տե ղե կան քի՝ Ամա լյա Ստե փա նյա նը 07.04.2010 թվա կա նին բան կում ունե ցած 
իր հաշ վից կա տա րել է 109.000 ԱՄՆ դո լա րի փո խան ցում՝ « Փո խան ցում հաշ վին բնա կա րա
նի ար ժեք» նկա րագ րու թյամբ: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ Դա տա րա նին չի ներ կա յաց վել որևէ 
ապա ցույց այն մա սին, որ Ամա լյա Ստե փա նյա նի և Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի միջև կնքված է 
եղել որևէ, այդ թվում նաև` նվի րատ վու թյան գոր ծարք, որի շրջա նակ նե րում փո խանցվել է 
230.000 եվ րոն, գտել է, որ Ամա լյա Ստե փա նյա նի հաշ վին փո խանցված 230.000 եվ րոն 
պատ կա նել է հան գու ցյալ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նին և մտ նում է վեր ջի նիս ժա ռան գու թյան 
զանգվա ծի մեջ:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, ը ստ է ու
թյան, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը:

Վե րը նշված վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե
րին և ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը` Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծով ներ կա յաց վել է ժա ռան գա տուին են թադ րա բար պատ կա նող դրա մա կան 
մի ջոց նե րը ժա ռան գու թյան զանգվա ծում նե րա ռե լու և այն ժա ռանգնե րի միջև բա ժա նե լու 
պա հանջ: Հետևա բար սույն գոր ծով նախևա ռաջ պետք է հիմ նա վոր վե ին տվյալ դրա մա կան 
մի ջոց նե րի առ կա յու թյու նը և դրանք ժա ռան գա տուին պատ կա նե լու փաս տը:

Սույն գոր ծում առ կա տե ղե կան քի հա մա ձայն`  ժա ռան գա տու Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նը 
վի ճե լի դրա մա կան մի ջոց նե րը դեռևս իր կեն դա նու թյան օրոք` 10.02.2010 թվա կա նին, 
փոխան ցել է պա տաս խա նող Ամա լյա Ստե փա նյա նի` «Ակ բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» 
ՓԲԸ–  ում առ կա բան կային հաշ վին:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԵՐ 129

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 912– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ բան կային 
հաշ վի պայ մա նագ րով բան կը պար տա վոր վում է ըն դու նել և հա ճա խոր դի (հաշ վի տի րոջ) 
բա ցած հաշ վի վրա մուտ քագ րել մուտք եղող դրա մա կան մի ջոց նե րը, կա տա րել հաշ վից փո
խան ցում ներ կա տա րե լու, հա մա պա տաս խան գու մար ներ տա լու և հաշ վով այլ գոր ծառ նու
թյուն ներ  իրա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ հա ճա խոր դի կար գադ րու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 
3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ բանկն իրա վունք չու նի որո շել և վե րահսկել հա ճա խոր դի դրա մա
կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման ուղ ղու թյուն նե րը կամ սահ մա նել օրեն քով կամ բան կային 
հաշ վի պայ մա նագ րով չնա խա տես ված այլ սահ մա նա փա կում ներ իր դրա մա կան մի ջոց նե րը 
սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու նրա իրա վունքնե րի նկատ մամբ:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ դրա մա կան մի ջոց նե րի՝ հա մա
պա տաս խան ան ձի բան կային հաշ վին մու տագրվե լու պա հից դրանց նկատ մամբ պա հան ջի 
իրա վուն քը պատ կա նում է միայն տվյալ ան ձին, և վեր ջինս իրա վունք ունի դրանք տնօ րի նե
լու սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ: Հետևա բար դրա մա կան մի ջոց նե րի՝ հա մա պա տաս խան 
ան ձի բան կային հաշ վին մու տագրվե լու պա հից գոր ծում է այդ մի ջոց նե րի` տվյալ ան ձի սե
փա կա նու թյու նը լի նե լու կան խա վար կա ծը, քա նի դեռ հա կա ռա կը չի ապա ցուց վել:

Վե րոգ րյա լի հա մա տեք ստում` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ պա տաս խա նող 
Ամա լյա Ստե փա նյա նի` «Ակ բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ում առ կա բան կային հաշ
վին 10.02.2010 թվա կա նին կա տար ված փո խանցմամբ դա դա րել է 230.000 եվ րոյի, հա մա
պա տաս խա նա բար նաև դրա մաս կազ մող` 180.000 եվ րոյի նկատ մամբ Ռազ միկ Հա րու թյու
նյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, ին չը միա ժա մա նակ պայ մա նա վո րել է այդ դրա մա կան 
մի ջոց նե րի նկատ մամբ Ամա լյա Ստե փա նյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման փաս
տը: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը հիմ նա վոր վում է նաև կող մե րի 
դրսևո րած հե տա գա վար քագ ծի գնա հատ մամբ: 

Այս պես, 
–   Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նը, դրա մա կան մի ջոց նե րը փո խան ցե լով Ամա լյա Ստե փա

նյա նի բան կային հաշ վին, որևէ կամք չի դրսևո րել այդ մի ջոց նե րի հե տա գա տնօ
րին ման վե րա բե րյալ.

–   Ամա լյա Ստե փա նյա նը դրա մա կան մի ջոց ների՝ իր բան կային հաշ վին մուտ քագրվե
լուց հե տո տնօ րի նել է նշված դրա մա կան մի ջոց նե րը՝ բան կային ավան դի պայ մա
նա գիր, հե տա գա յում նաև այլ գոր ծարք ներ կնքե լով,

–    գոր ծում առ կա չէ որևէ ապա ցույց, որը հիմ նա վո րում է Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի 
և Ամա լյա Ստե փա նյա նի միջև պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու
թյան փաս տը:

Վե րը շա րադրված փաս տա կան հան գա մանքնե րը ևս անուղ ղա կի ո րեն վկա յում են, որ 
Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի կող մից վի ճե լի դրա մա կան մի ջոց նե րի փո խան ցումն իրա կա նաց
վել է առանց դրանց նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պահ պան ման մտադ րու թյան, 
հետևա բար Ամա լյա Ստե փա նյա նի բան կային հաշ վին մու տքագրվե լու պա հից դրանք դա
դա րել են հան դի սա նալ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի սե փա կա նու թյու նը և վեր ջի նիս ժա ռան
գու թյան բաց ման ժա մա նակ չէ ին կա րող մտ նել նրա ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ: 

Ավե լին, գոր ծում առ կա ապա ցույ ցի հա մա ձայն` փո խանցված դրա մա կան մի ջոց նե րով 
04.02.2010 թվա կա նից սկսած Ամա լյա Ստե փա նյա նի կող մից իրա կա նաց վել են տար բեր 
գոր ծարք ներ, ին չի ար դյուն քում մնա ցոր դը վեր ջի նիս բան կային հաշ վի վրա 30.06.2010 թվա
կա նի դրու թյամբ կազ մել է 0 (զ րո) դրամ: Այ սինքն` վի ճե լի դրա մա կան մի ջոց նե րը ժա ռան
գու թյան բաց ման պա հին այլևս գո յու թյուն չեն ունե ցել օբյեկ տիվ իրա կա նու թյու նում, որ պի
սի հան գա ման քը ևս բա ցա ռում է դրանք` ժա ռան գու թյան զանգվա ծում նե րա ռե լու և ժա
ռանգնե րի միջև բա ժա նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վի ճե լի դրա մա կան մի ջոց
նե րը (230.000 եվ րոյի մաս կազ մող 180.000 եվ րոն) Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ժա ռան գու թյան 
զանգվա ծի մաս չեն կազ մում, հետևա բար չէ ին կա րող նե րառ վել ժա ռան գու թյան զանգվա
ծում և բա ժան վել ժա ռանգնե րի միջև, մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը վե րոգ րյա լի ան
տես մամբ սխալ եզ րա հանգման են եկել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող 
նշված փաս տե րի վե րա բե րյալ, ին չը հան գեց րել է վե ճի սխալ լուծ մա նը:
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար: 
Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նում է միայն 
Դա տա րա նի վճի ռը՝ Մա րի նա Բա դե մյա նին (Պո ղի կյան), Ամե լիա Հա րու թյու նյա նին, Լուի զա 
Հա րու թյու նյա նին և Ամա լյա Ստե փա նյա նին հան գու ցյալ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ժա ռան
գա կան զանգվա ծի` Ամա լյա Ստե փա նյա նի ան վամբ «Ակ բա– Կրե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» 
ՓԲԸ– ում հաշ վե հա մա րին գտնվող 180.000 եվ րոյի նկատ մամբ ժա ռան գու թյուն ըն դու նած 
ժա ռանգ ճա նա չե լու և այն ժա ռանգնե րի միջև բա ժա նե լու բա վա րար ված պա հանջնե րի մա
սով օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու մա սով՝ նկա տի ունե նա լով, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
որո շու մը բո ղո քարկ վել է միայն այդ մա սով:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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` Վճռա
բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է 
Կոն վեն ցիայի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի 
տարր: Հետևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա
վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա
դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` 
վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 9– րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե
տա կան  տուր քը գանձվում է գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով` հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, 
բայց ոչ պա կաս բա զային տուր քի  տաս նա պա տի կից և ոչ ավե լի բա զային  տուր քի հա զա րա
պա տի կից, իսկ նույն կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 
դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան  տուր քը գանձվում է ոչ գույ քային պա
հան ջի գոր ծե րով`  բա զային տուր քի 20– պա տի կի չա փով:
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« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի 
գծով կա րող են սահ ման վել հետևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ազա 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 ժամ կե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը սահ ման ված 
ժամ կե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժե րի վճա րու մից ազա տում, նվա զե
ցում, դրանք վճա րե լու ժամ կե տի հե տաձ գում: 

Ամա լյա Ստե փա նյա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով 
պե տա կան տուրք և միջ նոր դել է պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը հե տաձ գել, 
որը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 09.10.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ բա վա րար վել է: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված իրա վա կար գա վո րում նե րը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով 
այն, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ հայ ցե րը մաս նա կի ո
րեն` Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի կող մից Ամա լյա Ստե փա նյա նի բան կային հաշ վին փո
խանցված դրա մա կան մի ջոց նե րը ժա ռան գա կան զանգվա ծի մեջ նե րա ռե լու և այն ժա
ռանգնե րի միջև բա ժա նե լու պա հան ջի մա սով, մերժման, միա ժա մա նակ նկա տի ունե նա լով, 
որ մաս նա կի մերժման են թա կա հայ ցե րը հա րուց վել են առան ձին և մեկ վա րույ թում քննվել 
են գոր ծե րի միաց ման ար դյուն քում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայց վոր նե րից յու
րա քան չյու րից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձման 30.000– ա կան 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 09.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
չվճար ված մա սի գու մար: 

Միա ժա մա նակ հայց վոր նե րից յու րա քան չյու րից հօ գուտ Ամա լյա Ստե փա նյա նի են թա
կա է բռնա գանձման 10.000– ա կան ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի կես մա սի գու մար, ինչ պես նաև 5.000– ա կան ՀՀ դրամ՝ որ պես 
վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի կես մա սի գու մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա

րա նի 12.06.2015 թվա կա նի որոշ ման` Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան 
շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 09.12.2014 թվա կա նի վճի ռը` Մա րի նա 
Բա դե մյա նին (Պո ղի կյան), Ամե լիա Հա րու թյու նյա նին, Լուի զա Հա րու թյու նյա նին և Ամա լյա 
Ստե փա նյա նին հան գու ցյալ Ռազ միկ Հա րու թյու նյա նի ժա ռան գա կան զանգվա ծի` Ամա լյա 
Ստե փա նյա նի ան վամբ «Ակ բա– Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ում հաշ վե հա մա րին գտնվող 
180.000 եվ րոյի նկատ մամբ` յու րա քան չյու րին 1/4 մա սով, ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա
ռանգներ ճա նա չե լու  մա սով, օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու մա սը, և այդ մա սով այն փո փո
խել` Մա րի նա Բա դե մյա նի (Պո ղի կյան), Ամե լիա Հա րու թյու նյա նի օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
Մա րի նա Բա դե մյա նի, Լուի զա Հա րու թյու նյա նի խնա մա կալ Սո ֆյա Ավե տի սյա նի հայ ցե րը` 
Ամա լյա Ստե փա նյա նի ան վամբ «Ակ բաԿ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» ՓԲԸ– ում հաշ վե հա մա րին 
գտնվող 180.000 եվ րոյի նկա տամբ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու և այն 
բա ժա նե լու պա հանջնե րի մա սով, մեր ժել:

2.  Մա րի նա Բա դե մյա նից (Պո ղի կյան) ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 30.000 
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 09.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան 
տուր քի չվճար ված մա սի գու մար: 
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 Սո ֆյա Ավե տի սյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 30.000 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 09.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի չվճար ված 
մա սի գու մար:

 Մա րի նա Բա դե մյա նից (Պո ղի կյան) հօ գուտ Ամա լյա Ստե փա նյա նի բռնա գան ձել 15.000 
ՀՀ դրամ, որից 10.000 ՀՀ դրա մը` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի կես մա սի գու մար, 5.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար 
նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի կես մա սի գու մար: 

 Սո ֆյա Ավե տի սյա նից հօ գուտ Ամա լյա Ստե փա նյա նի բռնա գան ձել 15.000 ՀՀ դրամ, 
որից 10.000 ՀՀ դրա մը` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի կես մա սի գու մար, 5.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի կես մա սի գու մար: 

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/0137/02/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/0137/02/13      
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ս. Մի քայե լյան 
Դա տա վոր ներ`    Ն. Բար սե ղյան
    Մ. Հար թե նյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ    Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ.  ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ 

Ար թուր Ար շա կյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
19.02.2016 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Գա գիկ Ար շա կյա նի, ինքնու րույն պա հանջ 
ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ար թուր Ար շա կյա նի ը նդ դեմ Վա հան Քո չա րյա նի և Գուր գեն Քո
չա րյա նի, ինքնու րույն պա հանջ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ման վել Զոհ րա բյա նի, « Նոր 
Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Օսան Հա կո բյա նի, « Կենտրոն» նո տա րա կան տա
րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի իրա վա հա ջորդ ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի, ՀՀ կա ռա վա
րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի (այ սու հետ` Կա դաստր)` 
Գա գիկ Ար շա կյա նին Հայ կազ Ար շա կյա նին պատ կա նող գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու և Գա գիկ Ար շա կյա նի սե փա կա նու թյու նը Երևա նի Ավան 
վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի, Երևա նի Նոր 
Նոր քի 7– րդ զանգվա ծի թիվ 16 շեն քի թիվ 26 բնա կա րա նի և նշված բնա կա րան նե րում 
գտնվող, ժա ռան գա կան զանգվա ծի մեջ մտ նող շար ժա կան գույ քի նկատ մամբ ճա նա չե լու, 
18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մից 
Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ թիվ 9003 գրան ցա մա տյա նում կա տար ված ը ստ օրեն
քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը, 18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ թիվ 9002 
գրան ցա մա տյա նում կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը և որ պես 
հետևանք` « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մից թիվ 9002 և թիվ 9003 
գրան ցա մա տյան նե րում կա տար ված իրա վուն քի գրանցման հի ման վրա Կա դաստ րի կող
մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու 
թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, Քա նա քա րա Թադևո սյա նի և 
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Գուր գեն Քո չա րյա նի միջև 18.10.2012 թվա կա նին կնքած ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա
նա գի րը և որ պես հետևանք` Կա դաստ րի կող մից կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, Քա նա քա րա Թադևո սյա նի և Վա հան Քո չա
րյա նի միջև 26.09.2012 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը 
և որ պես հետևանք` Կա դաստ րի կող մից 26.09.2012 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի
րատ վու թյան պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունքնե րի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա
նա չե լու պա հանջնե րի մա սին, և ը ստ հայ ցի ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ 
ան ձ Ար թուր Ար շա կյա նի ը նդ դեմ Վա հան Քո չա րյա նի, Գուր գեն Քո չա րյա նի, եր րորդ ան ձ 
« Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Օսան Հա կո բյա նի, « Կենտրոն» նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի իրա վա հա ջորդ ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի, Կա դաստ
րի` Քա նա քա րա Թադևո սյա նի և Գուր գեն Քո չա րյա նի միջև 18.10.2012 թվա կա նին կնքված 
ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և որ պես հետևանք` Կա դաստ րի կող մից կա տար
ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, Քա նա քա
րա Թադևո սյա նի և Վա հան Քո չա րյա նի միջև 26.09.2012 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի 
նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և որ պես հետևանք` Կա դաստ րի կող մից 26.09.2012 թվա
կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունքնե րի պե
տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, Ար թուր Ար շա կյա նին Հայ կազ Ար շա կյա նին 
պատ կա նած գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու և Երևա նի 
Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի, Երևա
նի Նոր Նորք 7– րդ զանգվա ծի թիվ 16 շեն քի թիվ 26 բնա կա րա նի և նշված բնա կա րան նե
րում գտնվող շար ժա կան գույ քի նկատ մամբ Ար թուր Ար շա կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն
քը ճա նա չե լու, 18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա 
Շա բո յա նի կող մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ թիվ 9003 գրան ցա մա տյա նում կա
տար ված ը ստ օրեն քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը, 18.09.2012 թվա կա նին 
« Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մից Քա նա քա րա Թադևո
սյա նի ան վամբ թիվ 9002 գրան ցա մա տյա նում կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
գրան ցու մը և որ պես հետևանք` « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մից թիվ 
9002 և թիվ 9003 գրան ցա մա տյան նե րում կա տար ված իրա վուն քի գրանցման հի ման վրա 
Կա դաստ րի կող մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի 
Նա րե կա ցու թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ կա տար ված սե փա
կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Գա գիկ Ար շա կյա նը պա հան ջել է իրեն ճա նա չել Հայ կազ Ար շա

կյա նին պատ կա նող գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ, ճա նա չել իր 
սե փա կա նու թյու նը Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի թիվ 42 շեն
քի թիվ 6 բնա կա րա նի, Երևա նի Նոր Նոր քի 7– րդ զանգվա ծի թիվ 16 շեն քի թիվ 26 բնա կա
րա նի և նշված բնա կա րան նե րում գտնվող ժա ռան գա կան զանգվա ծի մեջ մտ նող շար ժա կան 
գույ քի նկատ մամբ, ան վա վեր ճա նա չել 18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան տա
րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ թիվ 9003 
գրան ցա մա տյա նում կա տար ված ը ստ օրեն քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը, 
18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մից 
Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ թիվ 9002 գրան ցա մա տյա նում կա տար ված սե փա կա
նու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը և որ պես հետևանք` « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի 
նո տա րի կող մից թիվ 9002 և 9003 գրան ցա մա տյան նե րում կա տար ված իրա վուն քի 
գրանցման հի ման վրա Կա դաստ րի կող մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ Երևա նի 
Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ
մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ան վա վեր ճա նա չել 
Քա նա քա րա Թադևո սյա նի և Գուր գեն Քո չա րյա նի միջև 18.10.2012 թվա կա նին կնքված ան
շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և որ պես հետևանք՝ Կա դաստ րի կող մից կա տար ված 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ան վա վեր ճա նա չել Քա նա քա րա 
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Թադևո սյա նի և Վա հան Քո չա րյա նի միջև 26.09.2012 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի 
նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և որ պես հետևանք՝ Կա դաստ րի կող մից 26.09.2012 թվա
կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունքնե րի պե
տա կան գրան ցու մը:

Դի մե լով դա տա րան` ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ար թուր Ար շա
կյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Քա նա քա րա Թադևո սյա նի և Գուր գեն Քո չա րյա նի 
միջև 18.10.2012 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և որ պես 
հետևանք՝ Կա դաստ րի կող մից կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան
ցու մը, Քա նա քա րա Թադևո սյա նի և Վա հան Քո չա րյա նի միջև 26.09.2012 թվա կա նին 
կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը և որ պես հետևանք՝ Կա դաստ րի 
կող մից 26.09.2012 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րից ծա
գած իրա վունքնե րի պե տա կան գրան ցու մը, իրեն ճա նա չել Հայ կազ Ար շա կյա նին պատ կա
նած գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ և ճա նա չել իր սե փա կա նու
թյան իրա վուն քը Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի 
թիվ 6 բնա կա րա նի, Երևա նի Նոր Նոր քի 7– րդ զանգվա ծի թիվ 16 շեն քի թիվ 26 բնա կա րա նի 
և նշված բնա կա րան նե րում գտնվող շար ժա կան գույ քի նկատ մամբ, ան վա վեր ճա նա չել 
18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մից 
Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ թիվ 9003 գրան ցա մա տյա նում կա տար ված ը ստ օրեն
քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը, 18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ թիվ 9002 
գրան ցա մա տյա նում կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը և որ պես 
հետևանք` « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մից թիվ 9002 և թիվ 9003 
գրան ցա մա տյան նե րում կա տար ված իրա վուն քի գրանցման հի ման վրա Կա դաստ րի կող
մից Քա նա քա րա Թադևո սյա նի ան վամբ Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու 
թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը։ 

Երևա նի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա
րա նի (դա տա վոր` Ն. Մար գա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 28.08.2015 թվա կա նի վճռով Գա
գիկ Ար շա կյա նի և ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ար թուր Ար շա կյա նի 
հայ ցե րը մերժվել են:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
19.02.2016 թվա կա նի որոշ մամբ ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Ար թուր 
Ար շա կյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 28.08.2015 թվա կա նի վճի ռը 
թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր
րորդ ան ձ Ար թուր Ար շա կյա նը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Գուր գեն և Վա հան Քո չա րյան նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ Արևիկ Եղիա զա րյա նը:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 298– րդ, 782– րդ 

հոդ ված նե րը, 1226– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տը, որը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– 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 հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կա տա րել ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ

տիվ հե տա զո տու թյուն, այ լա պես հիմ նա վոր ված կհա մա րեր Ար թուր Ար շա կյա նի կող մից 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրք ի 1226– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն
դու նե լու հան գա ման քը: Մաս նա վո րա պես` վկա ներ Օֆիկ Պետ րո սյա նի, Մա րի ե տա Ման դա
լյա նի, Ռու բիկ Ման դա լյա նի, Էլյա Գրի գո րյա նի, Մա րի նե Տո նո յա նի, Ան նա Ավե տի սյա նի 
ցուց մունքնե րը, Գա գիկ Ավե տի սյա նի մի ջո ցով հոր` Հայ կազ Ար շա կյա նի թաղ ման նպաստն 
ստա նա լու հան գա ման քը, Ալեք սանդր Ուսաչյո վի ստա ցա կա նը և հայ տա րա րու թյու նը, «Ար
մե նիա մի ջազ գային օդա նա վա կա յան ներ» ՓԲԸ– ի ավիա փո խադ րում նե րի ստու գա թեր թի



136 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

կը վկա յում են այն մա սին, որ Ար թուր Ար շա կյա նը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըն դու
նել է հոր ժա ռան գու թյու նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, գնա հա տե լով Գա գիկ Ավե տի սյա նի հայ տա րա րու թյու նը, 
կարևո րել է հանձնա րա րու թյան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյունն ապա ցու ցե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ հաշ վի չառ նե լով, որ Գա գիկ Ավե տի սյա նի կող մից տրված և նո տա րա
կան կար գով հաս տատ ված հայ տա րա րու թյու նը բա վա րար ապա ցույց է՝ կող մե րի միջև 
հանձնա րա րու թյան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու 
հա մար: 

Ինչ վե րա բե րում է Ալեք սանդր Ուսաչյո վի ստա ցա կա նի և հայ տա րա րու թյան կա պակ
ցու թյամբ Վե րաքննիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ փո խա ռու թյամբ վերց
րած գու մա րի վե րա բե րյալ ապա ցույց կա րող է հան դի սա նալ միայն փո խա տուի մոտ գտնվող 
պարտ քի վե րա բե րյալ փաս տա թուղ թը, պար տա պա նի կող մից տրված ստա ցա կա նը կամ 
փո խա տուի կող մից փո խա ռուին որո շա կի դրա մա կան գու մար տա լը հա վաս տող այլ փաս
տա թուղ թ, ապա Հայ կազ Ար շա կյա նի և Ալեք սանդր Ուսաչյո վի միջև փո խա ռու թյան հա րա
բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան փաս տը պար տա վո րու թյան կող մե րի 
միջև եր բեք չի վի ճարկ վել, իսկ ստա ցա կա նի առ կա յու թյունն ար դեն իսկ հաս տա տում է, որ 
կող մե րի միջև առ կա են եղել փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն ներ: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 19.02.2016 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, քա նի որ սույն գոր ծի քննու թյան 

ըն թաց քում Ար թուր Ար շա կյանը որևէ ապա ցույ ցով չի հիմ նա վո րել, որ հոր` Հայ կազ Ար շա
կյա նի ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըն դու նած ժա ռանգ է: Մաս նա վո
րա պես, վեր ջինս նշել է, որ իր խնդ րան քով Գա գիկ Ավե տի սյա նը ստա ցել է ժա ռան գա տուի 
թաղ ման միան վագ գու մա րը և փո խան ցել իրեն, սա կայն պե տու թյան կող մից տրված թաղ
ման միան վագ գու մա րը ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ չի մտ նում, որ պի սի հան գա ման քը 
բա ցա ռում է Ար թուր Ար շա կյա նի կող մից ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ
քով ըն դու նե լու փաս տը: Ինչ վե րա բե րում է այն հան գա ման քին, որ Ար թուր Ար շա կյա նը հոր 
մա հից հե տո 6 ամս վա ըն թաց քում բնակ վել է Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա
ցու թա ղա մա սի թիվ 42 շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նում, ին չը հաս տատ վում է վկա նե րի ցուց
մունքնե րով, ապա վե րոն շյալ ցուց մունքներն իրենց մեջ պա րու նա կում են է ա կան հա կա սու
թյուն ներ և չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ վկա յա կո չած փաս տը հաս տա տե լու հա մար: Հատ
կան շա կան է, որ Ար թուր Ար շա կյա նի կող մից որ պես ապա ցույց ներ կա յաց ված «Ար մե նիա 
մի ջազ գային օդա նա վա կա յան ներ» ՓԲԸ– ի ավիա փո խադ րում նե րի ստու գա թեր թի կը ևս չի 
կա րող փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հիմք հան դի սա նալ, 
քա նի որ այն ևս պա րու նա կում է է ա կան հա կա սու թյուն ներ: Անդ րա դառ նա լով բո ղո քա բե րի 
կող մից ժա ռան գա տուի պարտ քե րի մար մա նը, ին չի հա վաստ ման կա պակ ցու թյամբ ներ կա
յաց վել է Ալեք սանդր Ուսաչյո վի կող մից 24.09.2001 թվա կա նին տրված ստա ցա կա նը և 
03.04.2014 թվա կա նին նո տա րա կան կար գով հաս տատ ված հայ տա րա րու թյու նը, ապա 
դրանք պատ շաճ ապա ցույց ներ չեն և իրենց բո վան դա կու թյամբ չեն հաս տա տում, որ ժա
ռան գա տուն Ալեք սանդր Ուսաչյո վից փո խա ռու թյամբ վերց րել է 75.000 ԱՄՆ դո լար:

3.Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի 

գրանցման գոր ծա կա լու թյան Էրե բու նի և Նու բա րա շեն տա րած քային բաժ նի պե տի կող մից 
02.12.2010 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Հայ կազ Ար շա կյա նի և Քա նա քա րա 
Թադևո սյա նի ամուս նու թյու նը թիվ 626 ակ տով գրանցվել է 11.06.1957 թվա կա նին (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 12):
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2) Սույն գոր ծով չեն վի ճարկ վում փաս տերն առ այն, որ Հայ կազ Ար շա կյա նի և Քա նա
քա րա Թադևո սյա նի երե խա ներն են Գա գիկ, Ար թուր, Անա հիտ Ար շա կյան նե րը, իսկ Վա
հան և Գուր գեն Քո չա րյան ներն Անա հիտ Ար շա կյա նի երե խա ներն են:

3) ՀՀ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի Երևան քա ղա քի Խորհր դային շրջ խորհր դի 
գոր ծա դիր կո մի տե ի 29.08.1994 թվա կա նի թիվ 36/125 որոշ ման հա մա ձայն` Երևա նի Նոր քի 
7– րդ մ/շ, 16– րդ շեն քի թիվ 26 բնա կա րա նը հանձն վել է Քա նա քա րա Թադևո սյա նին` որ պես 
ան ձնա կան սե փա կա նու թյուն (հա տոր 1– ին, գ.թ. 21):

4) Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման 30.06.2003 թվա կա նի թիվ 
1770424 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևա նի Նոր Նորք հա մայն քի 7 մ/շ, 16– րդ շեն քի թիվ 26 
բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանցված է Քա նա քա րա Թադևո սյա նի սե փա կա նու թյան իրա
վուն քը՝ Խորհր դային շրջ խորհր դի գործ կո մի 29.08.1994 թվա կա նի թիվ 36/125 որոշ ման հի
ման վրա (հա տոր 4– րդ, գ.թ. 76– 77):

5) Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման 04.11.2002 թվա կա նի թիվ 478692 
վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևա նի Ավան հա մայն քի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի 42– րդ շեն քի 
թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանցված է Հայ կազ Ար շա կյա նի սե փա կա նու թյան իրա
վուն քը` Եր քաղ խորհր դի գործ կո մի 04.09.1991 թվա կա նի թիվ 16/3 որոշ ման հի ման վրա (հա
տոր 4– րդ, գ.թ. 80– 81): 

6) 27.06.2001 թվա կա նին տրված թիվ ԱԱ 160610 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Հայ
կազ Ար շա կյա նը մա հա ցել է 26.06.2001 թվա կա նին ՌԴ Դո նի Ռոս տով քա ղա քում: Մա հը 
գրանցվել է 27.06.2001 թվա կա նին ԵՀՍ ՔԿԱԳ տա րած քային բաժ նում (հա տոր 1– ին, գ.թ. 11):

7) 10.07.2007 թվա կա նին տրված թիվ ԱԱ 097128 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Անա
հիտ Ար շա կյա նը մա հա ցել է 02.07.2007 թվա կա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 132):

8) 21.01.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԱԲ 117999 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Քա
նա քա րա Թադևո սյա նը մա հա ցել է 18.01.2013 թվա կա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 109):

9) 18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Շա բո յա նի 
կող մից վա վե րաց ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն` Քա նա քա րա 
Թադևո սյա նը, ով Հայ կազ Ար շա կյա նի (մա հա ցած 26.06.2001 թվա կա նին) կեն դա նի մնա
ցած կինն է, սե փա կա նու թյան իրա վունք ունի հի շյալ ամու սին նե րի գույ քի 1/2 բաժ նի նկատ
մամբ: Ը նդ հա նուր հա մա տեղ գույ քը, որի հա մար տրված է սույն վկա յա գի րը, բաղ կա ցած է 
Երևա նի Ավան հա մայն քի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի 42– րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նից, որը 
ժա ռան գա տուին է պատ կա նում ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Նոր Նորք 
տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 04.11.2002 թվա կա նին տրված 478692 սե փա կա
նու թյան իրա վուն քի վկա յա կա նով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 139):

10) 18.09.2012 թվա կա նին « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Շա բո յա նի 
կող մից վա վե րաց ված ը ստ օրեն քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն` Հայ
կազ Ար շա կյա նի (մա հա ցած 26.06.2001 թվա կա նին) գույ քի նկատ մամբ ժա ռանգ է կի նը` Քա
նա քա րա Թադևո սյա նը: Ժա ռան գա կան գույ քը, որի հա մար տրված է սույն վկա յա գի րը, 
բաղ կա ցած է Երևա նի Ավան հա մայն քի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի 42– րդ շեն քի թիվ 6 բնա
կա րա նի 1/6 բաժ նից, որը ժա ռան գա տուին է պատ կա նում ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե
տա կան կո մի տե ի Նոր Նորք տա րած քային ստո րա բա ժան ման կող մից 04.11.2002 թվա կա
նին տրված 478692 սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վկա յա կա նով: Նշված ան շարժ գույ քի 1/3 
բաժ նի նկատ մամբ դեռևս ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յա գիր չի տրվել (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 139):

11) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման 24.09.2012 թվա
կա նի թիվ 24092012– 01– 1344 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևան, Ավան, Նա րե կա ցու թա ղա մա
սի 42– րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի 2/3 բաժ նի նկատ մամբ գրանցվել է Քա նա քա րա Թադևո
սյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հիմք` 18.09.2012 թվա կա նի թիվ 9002, 9003 սե փա կա
նու թյան և ը ստ օրեն քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յագ րեր): Նշված ան շարժ գույ քի 1/3 
բաժ նե մա սի նկատ մամբ դեռևս ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յա գիր չի տրվել (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 138):

12) « Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Օ. Հա կո բյա նի կող մից 26.09.2012 
թվա կա նին վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Քա
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նա քա րա Թադևո սյա նը Երևա նի Նոր Նոր քի 7– րդ մ/շ., 16– րդ շեն քի թիվ 26 հաս ցե ում 
գտնվող բնա կա րա նը նվի րել է Վա հան Քո չա րյա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 136):

13) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման 01.10.2012 թվա կա
նի թիվ 01102012– 01– 0959 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևա նի Նոր Նորք վար չա կան շրջա նի 
7– րդ միկ րոշրջա նի 16– րդ շեն քի թիվ 26 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանցվել է Վա հան Քո չա
րյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հիմք` 26.09.2012 թվա կա նի նվի րատ վու թյան պայ մա
նա գիր՝ հ.6238) (հա տոր 1– ին, գ.թ. 134):

14) 18.10.2012 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա
ձայն` Քա նա քա րա Թադևո սյա նը Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա
սի 42– րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նը 16.000.000 ՀՀ դրա մով վա ճա ռել է Գուր գեն Քո չա րյա նին 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 129– 130):

15) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման 19.10.2012 թվա
կա նի վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի 
42– րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանցվել է Գուր գեն Քո չա րյա նի սե փա կա նու
թյան իրա վուն քը (հիմք` 18.10.2012 թվա կա նին կնքված առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր) (հա
տոր 4– րդ, գ.թ. 90):

16) 27.12.2012 թվա կա նին « Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Մա կա րյա նի 
կող մից վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Գուր գեն Քո
չա րյա նը և Ֆե նյա Քո չա րյա նը (ո րոնց անու նից « Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար 
Գա յա նե Են գի բա րյա նի կող մից 18.10.2012 թվա կա նին վա վե րաց ված թիվ 3542 լիա զո րագ րով 
հան դես է գա լիս Վա հան Քո չա րյա նը) Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա
մա սի 42– րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նը վա ճա ռել են Ման վել Զոհ րա բյա նին, ում սե փա կա նու
թյան իրա վուն քը 08.01.2013 թվա կա նին գրանցվել է, և վեր ջի նիս տրվել է ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման վկա յա կան (հա տոր 4– րդ, գ.թ. 91– 92):

17) 04.02.2013 թվա կա նին « Նոր Նորք» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Է. Մա կա րյա նի 
կող մից վա վե րաց ված հա մա ձայ նագ րով` Գուր գեն Քո չա րյա նը, Ֆե նյա Քո չա րյա նը՝ մի կող
մից, և Ման վել Զոհ րա բյա նը՝ մյուս կող մից, կնքել են հա մա ձայ նա գիր` « Նոր Նորք» նո տա
րա կան տա րած քի նո տար Է. Մա կա րյա նի կող մից 27.12.2012 թվա կա նին վա վե րաց ված ան
շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին (հա տոր 4– րդ, գ.թ. 93):

18) Վա հան Քո չա րյա նի` 04/03/2013– 1– 0341 դի մու մին ի պա տաս խան Կա դաստ րի 
06.03.2013 թվա կա նի թիվ ԱՏ– 04/03/2013– 1– 0341 տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ ը ստ Երևա նի Նա
րե կա ցու թա ղա մա սի 42– րդ շեն քի թիվ 6 հաս ցե ի կա դաստ րային գոր ծի տվյալ նե րի՝ 04.02.2013 
թվա կա նի պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին հա մա ձայ նագ րից ծա գող իրա վունքնե րի նկատ
մամբ պե տա կան գրան ցում չի կա տար վել, քա նի որ վե րը նշված հաս ցե ի ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան կող մից 04.02.2013 թվա կա նի Ո00212– 88674/13 (հա ղոր դագ
րու թյուն Ե12000083289), 04.02.2013 թվա կա նի Ո00116– 88885/13 (հա ղոր դագ րու թյուն 
12000083290) որո շում նե րով կի րառ վել է սահ մա նա փա կում, որը բա ցա ռում է իրա վուն քի պե
տա կան գրան ցու մը (հա տոր 4– րդ, գ.թ. 94):

19) 11.10.2013 թվա կա նին տրված «Ար մե նիա մի ջազ գային օդա նա վա կա յան ներ» ՓԲԸ– ի 
ավիա փո խադ րում նե րի ստու գա թեր թի կի հայե րեն թարգմա նու թյան հա մա ձայն` կար գա վար 
Ավա նե սո վի հեր թա փո խի ժա մա նակ (03.07.2001 թ. 08:30– 04.07.2001 թ. 08:30) տե ղի է ունե ցել 
բեռ նե րի ըն դու նում (ներ մու ծում), ը ստ որի` Ռոս տով քա ղա քից տե ղա փոխ վել է աճյուն, որի 
ուղար կողն ու ստա ցո ղը հան դի սա ցել է Ար թուր Ար շա կյա նը (հա տոր 4– րդ, գ.թ. 68– 69):

20) Ալեք սանդր Ուսաչյո վի կող մից 24.09.2001 թվա կա նին տրված ռու սե րեն ստա ցա կա
նի հայե րեն թարգմա նու թյան հա մա ձայն` վեր ջինս Ար թուր Ար շա կյա նից ստա ցել է 75.000 
ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 2.205.000 ռուբ լի, որն իր կող մից նա խա պես՝ 15.01.2001 թվա կա նի 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով տրվել է Հայ կազ Ար շա կյա նին (Ար թուր Ար շա կյա նի հո րը) 
(հա տոր 4– րդ, գ.թ. 125– 126):

21) Ալեք սանդր Ուսաչյո վի կող մից 03.04.2014 թվա կա նին նո տա րա կան կար գով հաս
տատ ված հայ տա րա րու թյան հայե րեն թարգմա նու թյան հա մա ձայն` 15.01.2001 թվա կա նին 
իր և Հայ կազ Ար շա կյա նի միջև կնքվել է 2.125.000 ռուբ լի գու մա րի չա փով փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գիր, որը հա մար ժեք է 75.000 ԱՄՆ դո լա րին: 26.06.2001 թվա կա նին մա հա ցել է 
Հայ կազ Ար շա կյա նը, իսկ նրա որ դին՝ Ար թուր Ար շա կյա նը, 24.09.2001 թվա կա նին Ալեք
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սանդր Ուսաչյո վին է փո խան ցել տվյալ գու մա րը: Վեր ջինս նաև հայ տա րա րել է, որ Հայ կազ 
Ար շա կյա նի, ինչ պես նաև վե րոն շյալ փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նրա ժա ռանգնե րի 
նկատ մամբ ֆի նան սա կան պա հանջներ չու նի (հա տոր 4– րդ, գ.թ. 127– 128):

22) ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան « Սո ցիա լա կան ապա
հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան» 01.09.2014 թվա կա նի թիվ ԱՊ/ԱԱր– 2/6941– 14 գրու
թյան հա մա ձայն` 26.06.2001 թվա կա նին մա հա ցած Հայ կազ Ար շա կյա նի` 52.320 ՀՀ դրամ 
թաղ ման միան վագ գու մա րը և 30.520 ՀՀ դրամ ժա ռանգվող գու մա րը վճար վել են Գա գիկ 
Ավե տի սյա նին: Միա ժա մա նակ հայտնվել է, որ փաս տաթղթային հիմ քե րը հանձն վել են 
« Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ» ՊՈԱԿ– ին (հա տոր 6– րդ, գ.թ. 88):

23) Գա գիկ Ավե տի սյա նի` նո տա րա կան կար գով հաս տատ ված 13.12.2014 թվա կա նի հայ
տա րա րու թյան հայե րեն թարգմա նու թյան հա մա ձայն` վեր ջինս Հայ կազ Ար շա կյա նի հարս
նեղ բայրն է և հաս տա տում է, որ մա հա ցա ծի որ դու` Ար թուր Ար շա կյա նի խնդ րան քով 26.06.2001 
թվա կա նին պե տու թյու նից ստա ցել է գու մար և 18.07.2001 թվա կա նին այն փո խան ցել է Ար թուր 
Ար շա կյա նին (հա տոր 8– րդ, գ.թ. 3– 5):

24) Վկա ներ Օֆիկ Պետ րո սյա նը, Ռու բիկ Ման դա լյա նը, Մա րի ե տա Ման դա լյա նը, Էլյա 
Գրի գո րյա նը, Մա րի նե Տո նո յա նը, Ան նա Ավե տի սյա նը, ը ստ է ու թյան, նույ նա բո վան դակ 
ցուց մունքնե րով հայտ նել են, որ Ար թուր Ար շա կյա նը հոր` Հայ կազ Ար շա կյա նի աճյու նը տե
ղա փո խել է Հա յաս տան, եղ բոր՝ Գա գիկ Ար շա կյա նի հետ միա սին կա տա րել է հու ղար կա վո
րու թյան ծախ սե րը, հոր մա հից հե տո որոշ ժա մա նակ բնակ վել է Երևա նի Ավան վար չա կան 
շրջա նի Նա րե կա ցու թա ղա մա սի 42– րդ շեն քի թիվ 6 բնա կա րա նում (հա տոր 8– րդ, գ.թ. 
70– 71, 103– 104, 132, դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն):

25) Վկա ներ Էմ մա Խա չատ րյա նը, Ար թուր Խա չատ րյա նը, Ռու զան նա Մնա ցա կա նյա նը, 
Սերյո ժա Քո չա րյա նը, ը ստ է ու թյան, նույ նան ման ցուց մունքներ են տվել այն մա սին, որ 
իրենց ունե ցած տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Հայ կազ Ար շա կյա նի հու ղար կա վո րու թյու նը 
կազ մա կեր պել է Գա գիկ Ավե տի սյա նը, իսկ, մաս նա վո րա պես, Ար թուր Ար շա կյա նը հոր հու
ղար կա վո րու թյա նը չի մաս նակ ցել (հա տոր 8– րդ, գ.թ. 103– 104, 106, 108, 129– 130, 132, 
դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն):

4.Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1226– րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա
տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ ժա ռան գի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նե լու կամ քի դրսևոր ման առանձնա հատ կու թյուն նե րին՝ վե րա հաս տա տե լով նախ կի
նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շում նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1186– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու
թյան զանգվա ծի մեջ է մտ նում ժա ռան գու թյան բաց ման օրը ժա ռան գա տուին պատ կա նող 
գույ քը` նե րա ռյալ դրա մը, ար ժեթղթե րը, գույ քային իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 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 (…): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1216– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` առա ջին հեր թի ժա
ռանգներն են ժա ռան գա տուի երե խա նե րը, ամու սի նը և ծնող նե րը։ Ժա ռան գա տուի թոռ նե րը 
ժա ռան գում են ներ կա յաց ման իրա վուն քով։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1221– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ մինչև ժա
ռան գու թյան բա ցու մը մա հա ցած ը ստ օրեն քի ժա ռան գի բա ժինն ան ցնում է նրա երե խա
նե րին (ներ կա յաց ման իրա վուն քով ժա ռան գու թյուն) և նրանց միջև բաշխվում է հա վա սա
րա պես:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1225– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գու
թյուն ձեռք բե րե լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի։ Նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյան մի մա սի ըն դու նու մը նշա նա կում է իրեն հա սա
նե լիք ամ բողջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, ան կախ այն բա նից, թե ինչ է այն իրե նից ներ կա
յաց նում և որ տեղ է գտնվում։ Նույն հոդ վա ծի 5– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն դուն ված ժա ռան գու
թյու նը ժա ռան գու թյան բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա ռան գին պատ կա նող, ան կախ 
այդ գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գի իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մից, եթե նման իրա վուն քը 
են թա կա է գրանցման։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 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 իրա 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 հանձնե լով: 
Նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե այլ բան ապա ցուց ված չէ, ապա ժա ռան գու թյու
նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն ված է հա մար վում, երբ նա uկuում է փաu տա ցի տի րա պե տել 
կամ կա ռա վա րել ժա ռանգված գույ քը՝ նե րա ռյալ, երբ ժա ռան գը. 

1) մի ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ոտնձգու թյուն նե
րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից պաշտպա 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 տուի պարտ քե րը կամ եր րորդ ան ձան ցից ստա ցել է 

ժա ռան գա տուին հա սա նե լիք գու մար նե րը:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում բազ միցս անդրա 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
րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենսդի րը նա խա տե սել է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման եր կու եղա
նակ՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան իրա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա
սին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հանձնե լը և ժա ռան գի կող մից ժա
ռանգված գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լը կամ կա ռա վա րե լը։ Ժա ռան գու թյու նը ժա ռան
գի կող մից ըն դուն ված է հա մար վում, երբ նա սկսում է փաս տա ցի տի րա պե տել այդ 
գույ քը, ին չը հան դի սա նում է ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գի սե փա կա նու
թյան իրա վուն քի ծագ ման նա խա պայ ման (տե՛ս օրի նակ, Ար մի նե Հա կո բյա նը և Սամ վել 
Հա կո բյանն ը նդ դեմ ՀՀ Կենտրոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ալ վարդ Մել քո նյա նի և 
մյուս նե րի թիվ 3– 1621(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 09.11.2007 
թվա կա նի որո շու մը)։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տե լու 
հան գա ման քը կա րող է ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
47– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ապա ցույց նե րի տե սակ նե րով, ը նդ որում, գույ քի տի րա
պետ ման կամ կա ռա վար ման ապա ցույց կա րող է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա նային շա հա
գործ ման մար մին նե րի, հա մա տի րու թյուն նե րի, բնա կա րա նային– շի նա րա րա կան կոո պե րա
տիվ նե րի, տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի և օրենսդրու թյամբ հա մա պա տաս
խան փաս տա թուղթ տա լու իրա վունք ունե ցող այլ մար մին նե րի կող մից տրված տե ղե կան քը 
կամ այլ ապա ցույց ներ, որոնք ուղ ղա կի ո րեն հաս տա տում են այն, որ ժա ռան գը փաս տա ցի 
տի րա պետ մամբ ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը (տե՛ս Մի շա Վար դա նյանն ը նդ դեմ Վար դան 
Վար դա նյա նի և մյուս նե րի թիվ 3– 938(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 01.06.2007 թվա կա նի որո շու մը)։ 

Ե թե օրենսդի րը դի մում տա լու եղա նա կով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա տուկ ըն թա
ցա կարգ է նա խա տե սել (ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան իրա վուն քի վկա
յա գիր u տա նա լու մաuին դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին վե ցամ սյա ժամ
կե տում հանձնե լը), ապա փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման եղա նա կով ժա ռան
գու թյան ըն դու նու մը կա րող է տե ղի ունե նալ ժա ռան գի կող մից ամե նա տար բեր բնույ թի ակ
տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ սկսե լու հիմ քով, որ պի սիք ուղղ ված են ժա ռան գա տուի գույ քի փաս
տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ապա հով մա նը (տե՛ս Կի մա 
Սարգսյանն ը նդ դեմ Հա րու թյուն Սարգսյա նի և մյուս նե րի թիվ 3– 1224(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի որո շու մը)։ 

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ը ստ օրեն քի ժա ռանգման դեպ
քում ժա ռան գա տուի մահ վա նից հե տո վե ցամ սյա ժամ կե տում ժա ռան գի կող մից ժա
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ռանգված գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տումն ու կա ռա վա րումն ար դեն իսկ գի տակցված, 
ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ են, որոնք նպա տա կաուղղ ված են ժա ռան գու թյան ըն դուն
մա նը: Եթե ժա ռան գը, գի տակ ցե լով, որ գույ քը պատ կա նել է ժա ռան գա տուին, վեր ջի նիս 
մահ վա նից հե տո տի րա պե տում և կա ռա վա րում է այդ գույ քը, ը ստ է ու թյան գի տակ ցա բար 
կա տա րում է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, իսկ նման գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն օրենսդի
րը հա մա րում է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման եղա նակ նե րից մե կը: Հետևա բար բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ գոր ծով հիմ նա վոր ված է ժա ռան գա տուի մահ վա նից հե տո ժա ռանգված 
գույ քի փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հան գա ման քը, ը ստ օրեն քի ժա ռան գու
թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու հա մար այլևս ան հրա ժեշ տու թյուն չկա ապա ցու ցե լու 
այլ ակ տիվ, գի տակցված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բե րյալ փաս տեր ... (տե՛ս 
Սամ վել Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ Լի դա Հով հան նի սյա նի և մյուս նե րի թիվ ԱՐԱԴ2/0420/02/11 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1226– րդ հոդ
վա ծի 3– րդ կե տի հիմ քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար բա վա րար է նաև ժա ռան գի 
կող մից ժա ռան գա տուի պարտ քերն իր հաշ վին վճա րե լը կամ եր րորդ ան ձան ցից ժա ռան գա
տուին հա սա նե լիք գու մար ներն ստա նա լը: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան օրենսգրքի 1226– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի և 1186– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի իրա վա
կար գա վո րում նե րի փոխ կա պակցված մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում գտնում է, որ ժա ռան
գա տուին հա սա նե լիք գու մար նե րը ևս պետք է կազ մեն ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մաս: 
Այ սինքն՝ այն դեպ քե րում, երբ ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գա
տուին հա սա նե լիք գու մար նե րը եր րորդ ան ձան ցից ստա նա լով, ապա պետք է ապա ցուց վի 
դրանց նկատ մամբ ժա ռան գա տուի՝ նախ քան մա հա նա լը որևէ իրա վունք (այդ թվում նաև՝ 
պա հան ջի իրա վունք) ունե նա լը: Ուս տի Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ժա ռան
գա տուի մահ վան կա պակ ցու թյամբ տրա մադրվող գու մար նե րը, այդ թվում՝ թաղ ման նպաս
տը, ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մաս կազ մել չեն կա րող, նախ՝ քա նի որ դրանք ստա նա լու 
իրա վուն քը ծա գում է ժա ռան գա տուի մահ վան դեպ քում, և երկ րորդ՝ դրանք ոչ թե ժա ռան գա
տուին հա սա նե լիք գու մար ներ են, որոնց նկատ մամբ ժա ռան գա տուն ունե ցել է պա հան ջի 
իրա վունք, այլ պե տու թյան կող մից իր սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան ներ քո գտնվող ան ձի 
մահ վան դեպ քում հու ղար կա վո րու թյան կազ մա կերպ ման հա մար տրվող գու մար:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Ար թուր Ար շա կյա նի 
վկա յա կո չած ու ներ կա յաց րած ապա ցույց նե րով չի հիմ նա վոր վում իր կող մից փաս տա ցի տի
րա պետ ման հիմ քով հոր ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու փաս տը: Դա տա րա նը, մաս նա վո րա
պես, նշել է, որ եր րորդ ան ձի կող մից հրա վիր ված վկա նե րը հա կա սա կան ցուց մունքներ են 
տվել Ար թուր Ար շա կյա նի՝ Հա յաս տան գա լու և Հա յաս տա նից մեկ նե լու ժա մա նա կա հատ վա
ծի, հոր հու ղար կա վո րու թյու նը կազ մա կեր պե լու, հոր բնա կա րա նում բնակ վե լու վե րա բե րյալ: 
Անդ րա դառ նա լով «Ար մե նիա մի ջազ գային օդա նա վա կա յան ներ» ՓԲԸ– ի ավիա փո խադ րում
նե րի ստու գա թեր թի կին՝ Դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, գտել է, որ եթե ան գամ վեր ջինս 
հաս տա տում է, որ Հայ կազ Ար շա կյա նի աճյու նը ստա ցել է Ար թուր Ար շա կյա նը, ապա այն 
դեռևս բա վա րար չէ հաս տատ ված հա մա րե լու Ար թուր Ար շա կյա նի՝ հոր մա հից հե տո ժա ռան
գու թյունն ըն դու նած լի նե լու հան գա ման քը: Դա տա րա նը նաև նշել է, որ Ալեք սանդր Ուսաչյո վի 
հայ տա րա րու թյու նը չի կա րող հաս տա տել փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու
նը, քա նի որ նո տա րի կող մից հաս տատ վել է միայն հայ տա րա րու թյան՝ Ալեք սանդր Ուսաչյո վի 
կող մից իր ներ կա յու թյամբ ստո րագրված լի նե լու հան գա ման քը: Դա տա րա նը նաև փաս տել է, 
որ գոր ծում առ կա չէ որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ պե տու թյու նից ստա նա լով Հայ կազ Ար շա
կյա նի թաղ ման գու մա րը՝ Գա գիկ Ավե տի սյա նը գոր ծել է Ար թուր Ար շա կյա նի հանձնա րա րու
թյամբ և հօ գուտ նրա: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լով և Դա տա րա նի վճիռն օրի նա
կան ուժի մեջ թող նե լով, ը ստ է ու թյան հիմ նա վոր է հա մա րել վե րը շա րադրված եզ րա հան
գում նե րը:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա

ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ապա 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 օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց
նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ
մամբ։ Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի հա մար որևէ ապա ցույց նա խա
պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 52– րդ հոդ վա ծով նա խա
տես ված դեպ քե րի։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ 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 ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե
տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետևու 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 իրա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս Ռու զան
նա Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա 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 որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե 
որ քա նով է այդ ապա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը 
հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Անա հիտ Խա չատ
րյա 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 որո շու մը):

Վե րը շա րադրվա ծի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս 
դա տա րան նե րը սույն գոր ծով չեն իրա կա նաց րել գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րի բազ
մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տում ու գնա հա տում՝ Ար թուր Ար շա կյա նի կող մից հոր 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը պար զե լու ուղ ղու թյամբ: Այս պես` 
ստո րա դաս դա տա րան նե րը, գնա հա տե լով վկա նե րի ցուց մունքնե րը, առ կա հա կա սու թյուն նե
րի պատ ճա ռա բա նու թյամբ եզ րա հան գել են, որ դրանք չեն հաս տա տում Ար թուր Ար շա կյա նի 
կող մից հոր ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հան գա ման քը: Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ վկա նե րի ցուց մունքնե րում առ կա հա կա սու թյուն ներն ինքնին չեն բա ցա ռում 
ցուց մունքնե րի ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը: Հետևա բար սույն գոր ծով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րը, բա ցա հայ տե լով վկա նե րի ցուց մունքնե րի միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րի՝ 
սույն գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քը, դրանք պետք է գնա
հա տե ին մնա ցած բո լոր ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա
տա րա նը փաս տում է, որ «Ար մե նիա մի ջազ գային օդա նա վա կա յան ներ» ՓԲԸ– ի ավիա փո
խադ րում նե րի ստու գա թեր թի կը, վկա ներ Օֆիկ Պետ րո սյա նի, Մա րի ե տա Ման դա լյա նի, Ռու
բիկ Ման դա լյա նի, Էլյա Գրի գո րյա նի, Մա րի նե Տո նո յա նի, Ան նա Ավե տի սյա նի ցուց մունքնե րը 
վկա յում են այն մա սին, որ Հայ կազ Ար շա կյա նի մա հից հե տո որո շա կի ժա մա նակ Ար թուր 
Ար շա կյա նը գտնվել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Նման պա րա գա յում, չնա յած հոր 
աճյու նը Հա յաս տան տե ղա փո խելն ինքնին չի կա րող վկայել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու մա
սին, սա կայն կա րող է նա խա պայ ման լի նել՝ հաս տատ ված հա մա րե լու հոր մահ վա նից հե տո 
Ար թուր Ար շա կյա նի՝ Հա յաս տա նում գտնվե լու փաս տը: 

Անդ րա դառ նա լով Ալեք սանդր Ուսաչյո վի կող մից տրված ստա ցա կա նի և հայ տա րա րու
թյան վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի հետևու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում նշել, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը նշված ապա ցույց նե րը ևս գոր ծում 
առ կա մյուս ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ չեն գնա հա տել և հաշ վի չեն առել, որ սույն 
գոր ծով վի ճարկ վում է ոչ թե փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, այլ ժա
ռան գի կող մից իր հաշ վին ժա ռան գա տուի պարտ քե րը մա րե լու հան գա ման քը: Վճռա բեկ 
դա տա րա նը միա ժա մա նակ ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են, 
որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ դիր քո րո շում է ար տա հայ տել 
այն մա սին, որ օրենսդի րը պար տա տի րոջ վրա պար տա կա նու թյուն է դրել պարտ քի կա տա
րումն ըն դու նե լիս պար տա պա նի պա հան ջով կա տա րու մը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա
սով ստա նա լու մա սին նրան ստա ցա կան տալ (...) (տե՛ս Ֆեր դի նանտ Առա քե լյանն ը նդ դեմ 
Հա րու թյուն Պետ րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
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տա րա նի 28.06.2012 թվա կա նի որո շու մը)։ Մեկ այլ որոշ մամբ էլ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
հնա րա վոր է հա մա րել նաև անուղ ղա կի ապա ցույց նե րով պար տա պա նի կող մից պար տա վո
րու թյան կա տա րու մը հիմ նա վո րե լը՝ ման րա մաս նե լով նմա նա տիպ դեպ քե րը (տե՛ս Ղա սեմ 
Աբ դո լահ Նե ժադն ը նդ դեմ Աշոտ Հա րու թյու նյա նի և մյուս նե րի թիվ ԵԱՔԴ/0704/02/11 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի որո շու մը)։ Նման պա
րա գա յում Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ստո րա դաս դա տա րան ներն Ալեք սանդր 
Ուսաչյո վի կող մից տրված ստա ցա կա նը և հայ տա րա րու թյու նը պետք է գնա հա տե ին նաև 
վե րոն շյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո՝ պար զե լու հա մար ինչ պես են թադ
րյալ պար տա վո րու թյան կա տար ված լի նե լը, այն պես էլ մինչ այդ՝ պար տա վո րու թյան առ կա
յու թյու նը հա վաս տող ապա ցույց լի նե լու հան գա ման քը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը միա ժա մա նակ ան հիմն է հա մա րում ստո րա դաս դա տա րան նե
րի եզ րա հան գու մը՝ Գա գիկ Ավե տի սյա նի՝ Ար թուր Ար շա կյա նի հանձնա րա րու թյամբ գոր ծե
լու վե րա բե րյալ: Նախ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ չնա յած ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան օրենսգրքի 782– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ հանձնա րա րու թյան պայ մա
նա գի րը կնքվում է գրա վոր, սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ նույն հոդ վա ծը գոր ծար քի ձևը 
չպահ պա նե լը չի դի տար կում որ պես գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հիմք, գտնում է, որ սույն 
գոր ծով կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 298– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի իրա վա
կար գա վո րումն այն մա սին, որ 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
մունքներ վկա յա կո չե լու, սա կայն նրանց չի զրկում գրա վոր և այլ ապա ցույց ներ ներ կա յաց
նե լու իրա վուն քից: Հետևա բար հանձնա րա րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը 
սույն գոր ծով կա րող էր հաս տատ ված հա մա րել գոր ծում առ կա գրա վոր ապա ցույց նե րի հա
մակ ցու թյան մեջ՝ հատ կա պես նկա տի ունե նա լով, որ հանձնա րա րու թյան հա րա բե րու թյուն
նե րի են թադ րյալ կող մե րի միջև այդ կա պակ ցու թյամբ որևէ վեճ առ կա չէ: Միա ժա մա նակ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա
վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո պե տու թյու նից ստա ցած թաղ ման գու մա րը չի կա րող 
ը նդ գրկ վել ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ, ուս տի այս կա պակ ցու թյամբ վճռա բեկ բո ղո քի 
պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը հիմ նա վոր են: Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն գնա հա տել ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րու թյան « Սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան» կող
մից տրված գրու թյու նը՝ բա ցա հայ տե լու հա մար, թե «30.520 ՀՀ դրամ ժա ռանգվող գու
մար» ար տա հայ տու թյունն ինչ գու մա րի է վե րա բե րում, և արդյոք նշված գու մա րը մտել է 
ժա ռան գու թյան զանգվա ծի մեջ: Ուս տի սույն ապա ցույ ցը գնա հա տե լիս նույն պես ստո րա
դաս դա տա րան նե րը թույլ են տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
53– րդ հոդ վա ծի խախ տում:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով չի իրա կա նաց
վել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի լրիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զո տում ու գնա հա տում, 
որ պի սի պա րա գա յում առ կա է գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում նշված մյուս փաս տարկ նե րը: 

Այս պի սով, վե րը նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է բա վա
րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե րի 
ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու հա
մար: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ գոր ծը նոր քննու թյան է ուղարկ
վում միայն Ար թուր Ար շա կյա նի պա հանջնե րի մա սով, քա նի որ Դա տա րա նի վճի ռը վե
րաքննու թյան կար գով, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վճռա բե կու թյան կար գով բո
ղո քարկ վել են միայն այդ մա սով: 
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5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում, 
գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ 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 18.08.2016 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգված, ինչ պես նաև վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե
րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե
տա կան տուր քի բաշխման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա

րա նի 19.02.2016 թվա կա նի որո շու մը և գոր ծը՝ ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ 
ան ձ Ար թուր Ար շա կյա նի պա հանջնե րի մա սով ուղար կել Երևա նի Ավան և Նոր Նորք վար
չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում՝ 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 18.08.2016 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգված, ինչ պես նաև վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վե
րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե
տա կան տուր քի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԷԴ/3838/02/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԷԴ/3838/02/14   
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Լ. Գրի գո րյան 
Դա տա վոր ներ`   Ա. Հու նա նյան 
    Ա. Պետ րո սյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22 – ին
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» փակ բաժ նե

տի րա կան ըն կե րու թյան (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)  ներ կա յա ցու ցիչ Մի քայել Խչե յա նի վճռա
բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.12.2015 թվա կա նի որոշ ման 
դեմ` ը ստ հայ ցի Վա հե Դավ թյա նի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` օրա պա հի կի, օժան դա կու թյան 
գու մա րի պարտ քը բռնա գան ձե լու, հրա ման ներն ան վա վեր ճա նա չե լու, աշ խա տան քում վե
րա կանգնե լու, ինչ պես նաև 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 հանջնե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Վա հե Դավ թյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել իրեն խիստ 

նկա տո ղու թյուն հայ տա րա րե լու մա սին Ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րե նի պաշ տո նա կա տա
րի 24.10.2014 թվա կա նի թիվ 153/7 հրա մա նը, աշ խա տան քից ազա տե լու մա սին Ըն կե րու թյան 
գլ խա վոր տնօ րե նի 30.10.2014 թվա կա նի թիվ 306K հրա մա նը և իրեն վե րա կանգնել Ըն կե րու
թյան գոր ծե րի կա ռա վար ման ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կա լի և գլ խա վոր տնօ րե նի մա մու լի 
քար տու ղա րի պաշ տոն նե րում՝ վճա րե լով հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա
կաշրջա նի հա մար մի ջին աշ խա տա վար ձը՝ սկսած 30.10.2014 թվա կա նից մինչև աշ խա տան
քի վե րա կանգնե լը, Ըն կե րու թյու նից բռնա գան ձել 2.656.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր ծուղ ման 
հա մար պա կաս վճար ված օրա պա հի կի գու մար, Ըն կե րու թյու նից բռնա գան ձել 225.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես երե խայի ծննդյան կա պակ ցու թյամբ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի 3.4.4 կե տով 
նա խա տես ված և չվճար ված նյու թա կան օգ նու թյան գու մար:

Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հայց վո րը, գոր ծուղ ման հա մար պա կաս վճար ված օրա
պա հի կի բռնա գանձման պա հան ջի մա սով փո փո խե լով հայ ցագ նի չա փը, պա հան ջել է Ըն
կե րու թյու նից բռնա գան ձել 2.589.861 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր ծուղ ման հա մար պա կաս վճար
ված օրա պա հի կի գու մար: 
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Երևան քա ղա քի Էրե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Գրի գո րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 03.08.2015 թվա
կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ վճռ վել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Վա հե 
Դավ թյա նի բռնա գան ձել 2.589.861 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր ծուղ ման հա մար չվճար ված օրա
պա հիկ և 225.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես երե խայի ծննդյան կա պակ ցու թյամբ կո լեկ տիվ պայ մա
նագ րի 3.4.4 կե տով նա խա տես ված և չվճար ված նյու թա կան օգ նու թյուն։  Հայ ցը` մնա ցած 
մա սե րով, մերժվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
03.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Մի քայել Խչե յա նի վե րաքննիչ 
բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 03.08.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Վա հե Դավ թյա նը:

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

նա վո րում նե րով.
1) Վե րաքննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 

3– րդ մա սը, որը չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ
վա ծի 2– րդ մա սը, 178– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 3– րդ մա սե րը, 209– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տը, 337– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.06.1998 թվա կա նի թիվ 352 որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով սահ ման
ված ցան կի 1– ին կե տը և 08.08.2013 թվա կա նի թիվ 853– Ն որոշ ման հա վել վա ծով սահ ման
ված ցան կի 1– ին կե տը, որոնք պետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2335– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով սահ ման ված կար գի 2– րդ, 
7– րդ, 9– րդ կե տե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

08.06.1998 թվա կա նի թիվ 352 (ու ժը կորց րել է 01.01.2013 թվա կա նին) և 08.08.2013 թվա կա նի 
թիվ 853– Ն որո շում նե րը պա րու նա կում են աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված այլ 
վճա րում նե րի սպա ռիչ ցան կե րը, որոնց մեջ չեն նե րառ վում գոր ծուղ ման ծախ սե րը, օրա պա
հի կը: Հետևա բար կա րե լի է փաս տել, որ օրա պա հի կը և աշ խա տա վար ձը ՀՀ աշ խա տան
քային օրենսգրքով նա խա տես ված եր կու բո վան դա կային առու մով տար բեր հաս կա ցու
թյուն ներ են: «Օ րա պա հիկ» հաս կա ցու թյու նը չի ը նդ գրկ վում «աշ խա տա վարձ» հաս կա ցու
թյան մեջ, և դրանք չեն կա րող նույ նաց վել: 

Փաս տո րեն, գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը չեն հա մար վում աշ խա
տա վարձ կամ դրան հա վա սա րեց ված այլ վճա րում, հետևա բար հայց վո րի՝ օրա պա հի կի գու
մա րը բռնա գան ձե լու մա սին պա հան ջի նկատ մամբ տա րած վում է հայ ցային վա ղե մու թյուն, 
և կի րա ռե լի է հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամ կե տը՝ երեք տա րի: Ավե լին, եթե նույ
նիսկ գոր ծուղ ման ծախ սե րի հա տու ցու մը դի տարկ վի աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված 
վճա րում, ապա այդ դեպ քում ևս այն չի կա րող ը նդ գրկվել ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 
30– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րում, քա նի որ նշված իրա վա
կան նոր մի հա մա ձայն` հայ ցային վա ղե մու թյուն չի տա րած վում միայն աշ խա տա վար ձի 
բռնա գանձման հետ կապ ված պա հանջնե րի նկատ մամբ:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ հայց վորն իր իրա վունքնե րի խախտ ման 
մա սին կա րող էր իմա նալ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի դա դար ման պա հին վերջ նա
հաշ վարկ կա տա րե լիս, ան հիմն է, քա նի որ հայց վո րին գոր ծուղ ման ծախ սերն օրեն քով սահ
ման ված կար գով վճար վել էին գոր ծուղ ման մեկ նե լուց առաջ, ուս տի հայց վո րը գոր ծուղ ման մեկ
նե լու օր վա դրու թյամբ պետք է տե ղյակ լի ներ գոր ծուղ ման ծախ սե րի չա փի մա սին:

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 53– րդ, 220– րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քային 
օրենսգրքի 57– րդ հոդ վա ծը:
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Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը՝ երե խայի 
ծննդյան կա պակ ցու թյամբ Ըն կե րու թյան 2012– 2014 թվա կան նե րի կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի 
3.4.4 կե տով նա խա տես ված և չվճար ված նյու թա կան օգ նու թյան գու մա րը վճա րե լու պա հան
ջի մա սով, հաշ վի չի առել այն, որ նշված կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի 2.4 կե տի հա մա ձայն՝ նույն 
պայ մա նագ րի իրա կա նաց ման հետ կապ ված ծախ սում ներն իրա կա նաց վում են Ըն կե րու
թյան բյու ջե ի սահ ման նե րում: Այ սինքն՝ Ըն կե րու թյան 2012– 2014 թվա կան նե րի կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րով մի կող մից նա խա տես վում է աշ խա տո ղի իրա վուն քը՝ երե խայի ծննդյան 
դեպ քում վճար վող նյու թա կան օգ նու թյուն ստա նա լու վե րա բե րյալ, իսկ մյուս կող մից նա խա
տես վում է նշված իրա վուն քի իրաց ման կար գը, որի հա մա ձայն` նյու թա կան օգ նու թյու նը, 
հան դի սա նա լով ծախ սում, պետք է կա տար վի Ըն կե րու թյան բյու ջե ի սահ ման նե րում: 
Հետևա բար Ըն կե րու թյու նը, գտնվե լով ոչ բար վոք ֆի նան սա կան դրու թյան մեջ և չու նե նա
լով հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ իր բյու ջե ում, չէր կա րող և իրա վունք ուներ չվճա րե լու 
նշված նյու թա կան օգ նու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 03.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` գոր ծուղ ման հա մար չվճար ված օրա
պա հի կի՝ 2.589.861 ՀՀ դրա մի և երե խայի ծննդյան կա պակ ցու թյամբ չվճար ված նյու թա կան 
օգ նու թյան՝ 225.000 ՀՀ դրա մի բռնա գանձման պա հանջնե րի մա սով հայ ցը մեր ժել կամ այդ 
մա սե րով գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ/0961/05/09 վար չա կան գոր ծով 05.02.2010 թվա կա նի 

որոշ մամբ սահ ման վել է, որ օրա պա հի կը փոխ հա տուց ման վճար է, իսկ իրա վա հա րա բե րու
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող` «Աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ փոխ հա տուց ման վճարն աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան տարր է, 
հետևա բար ստո րա դաս դա տա րան նե րը միան գա մայն իրա վա չա փո րեն եզ րա կաց րել են, որ 
օրա պա հի կի բռնա գանձման պա հան ջի նկատ մամբ չի կա րող կի րառ վել հայ ցային վա ղե մու
թյուն: Սույն գոր ծով առա ջա ցած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ծա գել են 
2008– 2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում, հետևա բար բո ղոք բե րած ան ձի կող մից վկա յա կոչ
ված՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.08.2013 թվա կա նի թիվ 853– Ն որո շու մը չի կա րող հե տա դարձ 
ուժ ունե նալ: 

Ե րե խայի ծննդյան հա մար չվճար ված նյու թա կան օգ նու թյու նը բռնա գան ձե լու պա հան
ջը բա վա րա րե լու հիմ քում դրված ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը 
ևս լի ո վին իրա վա չափ են, հետևա բար այդ մա սով ևս վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը`
1. Ըն կե րու թյան և Վա հե Դավ թյա նի միջև 11.07.2008 թվա կա նին կնքվել է թիվ 409 աշ

խա տան քային պայ մա նա գի րը, որով Վա հե Դավ թյանն ըն դուն վել է աշ խա տան քի Ըն կե րու
թյու նում (հա տոր 1– ին, գ.թ. 118): 

2. Ըն կե րու թյան գլ խա վոր տնօ րե նի 05.09.2008 թվա կա նի թիվ 523– Ն հրա մա նով սահ
ման վել են Ըն կե րու թյան աշ խա տող նե րի՝ գոր ծուղ ման մեջ գտնվե լու յու րա քան չյուր օր վա 
հա մար օրա պա հի կի չա փե րը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 28):

3. Ը ստ Ըն կե րու թյան և Վա հե Դավ թյա նի կող մից ներ կա յաց ված հաշ վարկ նե րի՝ աշ
խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում Վա հե Դավ թյա նը 17.08.2008 թվա կա նից մինչև 
08.04.2014 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ ված նե րում մեկ նել է գոր ծու ղում նե րի Մոսկվա, 
Ստամ բուլ, Օդե սա, Սո չի, Թբի լի սի քա ղաք ներ, ԼՂՀ: Նրան վճար ված օրա պա հի կի գու մա
րը կազ մել է 1.716.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 8, 21– 22):

4. Ը ստ Վա հե Դավ թյա նի կող մից ներ կա յաց ված հաշ վար կի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2335– Ն որոշ ման հի ման վրա իրեն վճար ման են թա կա և փաս տա
ցի վճար ված օրա պա հի կի տար բե րու թյու նը կազ մում է 2.589.861 ՀՀ դրամ, որից 2.172.162 
ՀՀ դրա մը՝ որ պես 07.08.2008 թվա կա նից մինչև 13.11.2011 թվա կա նը կա տար ված գոր ծու
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ղում նե րի ծախ սե րի գու մար, իսկ 417.699 ՀՀ դրա մը՝ 16.05.2012 թվա կա նից մինչև 08.04.2014 
թվա կա նը կա տար ված գոր ծու ղում նե րի ծախ սե րի գու մար (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 21– 22)։ 

5. 26.07.2012 թվա կա նին գոր ծա տուի, որի ներ կա յա ցու ցիչ է հան դի սա ցել Ըն կե րու թյու
նը՝ ի դեմս գլ խա վոր տնօ րեն Վիկ տոր Ռե բե ցի, և աշ խա տող նե րի միջև, որոնց ներ կա յա ցու
ցիչ է հան դի սա ցել Հա յաս տա նի եր կա թու ղային նե րի ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի հան րա պե տա կան ճյու ղային մի ու թյու նը՝ ի դեմս նա խա գահ Աշոտ Խլ ղա թյա նի, 
կնքվել է Ըն կե րու թյան 2012– 2014 թվա կան նե րի կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը (այ սու հետ՝ Կո լեկ
տիվ պայ մա նա գիր), որի « Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ» վեր տա ռու թյամբ 1– ին բաժ նի 2.4 
կե տի հա մա ձայն` նույն պայ մա նագ րի իրա կա նաց ման հետ կապ ված ծախ սում ներն իրա կա
նաց վում են ըն կե րու թյան բյու ջե ի սահ ման նե րում (հա տոր 1– ին, գ.թ. 97):

6. Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի « Գոր ծա տուի սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը» 
վեր տա ռու թյամբ 3– րդ բաժ նի 3.4.4 կե տի հա մա ձայն` ի լրումն ՀՀ գոր ծող կար գով երե խայի 
ծննդի դեպ քում վճար վող գու մա րի, նյու թա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րել ծնող նե րից մե կին 
երե խայի ծննդյան դեպ քում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի չա փով (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 103):

7. 11.12.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԱԲ 291418 ծննդյան վկա յա կա նի հա մա ձայն` 
09.12.2013 թվա կա նին ծն վել է Վա հե Դավ թյա նի որ դին՝ Դա վիդ Դավ թյա նը (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 93):

8. Սույն գոր ծով Վա հե Դավ թյա նը հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց րել 22.12.2014 
թվա կա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 3– 7):

9. Սույն գոր ծով պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 13.04.2015 թվա կա նին միջ նոր
դու թյուն են ներ կա յաց րել դա տա րան՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 73):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, 
որ տվյալ գոր ծով ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի, 178– րդ հոդ
վա ծի և 209– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի վե րա բե րյալ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում
նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե
սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 
3– րդ մա սի, 178– րդ հոդ վա ծի և 209– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի խախտ ման հետևան քով առ
կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու
նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք գոր ծուղ ման մեկ նած աշ խա
տո ղին հա տուց վող գոր ծուղ ման հետ կապ ված ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը, հան դի
սա նում են աշ խա տա վարձ կամ դրան հա վա սա րեց ված վճա րում:

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում քննե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե
րում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն առա ջին հիմ քով հիմ նա վոր է մաս նա կի ո րեն հետևյալ պատ ճա ռա
բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո ղո քի հիմ քում բարձրաց ված իրա վա կան հար
ցադրմա նը պա տաս խա նե լու հա մար հարկ է նախևա ռաջ անդրա դառ նալ աշ խա տա վար ձի 
հաս կա ցու թյան օրենսդրա կան բնո րոշ մա նը և գոր ծուղ ման հետ կապ ված ծախ սե րի, այդ 
թվում՝ օրա պա հի կի իրա վա կան բնույ թի և է ու թյան վեր լու ծու թյա նը: Միա ժա մա նակ հաշ վի 
առ նե լով, որ սույն գոր ծով օրա պա հի կի վճար ման հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
ծա գել են 2008 թվա կա նից սկսած տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում կա յա ցած գոր ծու
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ղում նե րի կա պակ ցու թյամբ, Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ 
ինչ պես գոր ծող, այն պես էլ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման հա մա պա տաս խան ժա
մա նա կա հատ ված նե րում գոր ծող աշ խա տան քային օրենսդրու թյան վեր լու ծու թյա նը:

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 178– րդ հոդ վա ծի` մինչև 24.06.2010 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ 1– ին և 3– րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ աշ խա տա վարձն աշ խա տան քային պայ
մա նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանքնե րը կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող 
հա տու ցումն է: Աշ խա տա վար ձը նե րա ռում է հիմ նա կան աշ խա տա վար ձը և գոր ծա տուի կող
մից աշ խա տո ղին իր կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց ցան կա ցած եղա նա կով տրված լրա
ցու ցիչ վար ձատ րու թյու նը:

Նույն հոդ վա ծի` 24.06.2010 թվա կա նից մինչև 01.12.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու
թյամբ 1– ին և 3– րդ մա սե րի հա մա ձայն՝  աշ խա տա վար ձը օրեն քով, իրա վա կան այլ ակ տե
րով սահ ման ված կամ աշ խա տան քային պայ մա նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանքնե րը 
կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող հա տու ցումն է: Աշ խա տա վար ձը նե րա ռում է հիմ
նա կան աշ խա տա վար ձը և գոր ծա տուի կող մից աշ խա տո ղին իր կա տա րած աշ խա տան քի 
դի մաց տրված լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյու նը: 

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 178– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի գոր ծող խմբագ րու թյան 
հա մա ձայն՝ աշ խա տա վար ձը օրեն քով, իրա վա կան այլ ակ տե րով սահ ման ված կամ աշ խա
տան քային  պայ մա նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանքնե րը կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո
ղին վճար վող հա տու ցումն է: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի գոր ծող խմբագ րու թյան հա մա
ձայն՝ աշ խա տա վար ձը նե րա ռում է հիմ նա կան աշ խա տա վար ձը և գոր ծա տուի կող մից աշ
խա տո ղին իր կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց տրված լրա ցու ցիչ աշ խա տա վար ձը:

Հիմ նա կան աշ խա տա վարձն օրեն քով, այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով, աշ խա տան
քային պայ մա նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանքնե րը կա տա րե լու հա մար սահ ման ված 
վար ձատ րու թյան չափն է:

Լ րա ցու ցիչ աշ խա տա վար ձը նույն օրենսգրքով, օրեն քով, այլ նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տե րով, կո լեկ տիվ կամ աշ խա տան քային պայ մա նագ րով, գոր ծա տուի իրա վա կան ակ
տով սահ ման ված հիմ նա կան աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ հաշ վարկ վող հա վե լում նե րը, 
հա վե լավ ճար նե րը, լրավ ճար նե րը և պարգևատ րում ներն են:

Հա վե լու մը նույն օրենսգրքով, օրեն քով, այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ
տիվ կամ աշ խա տան քային  պայ մա նագ րե րով, գոր ծա տուի իրա վա կան ակ տով սահ ման ված 
դեպ քե րում և չա փե րով հիմ նա կան աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ հաշ վարկ վող լրա ցու ցիչ 
վար ձատ րու թյունն է, որը վճար վում է ծանր, վնա սա կար կամ առանձնա պես ծանր, 
առանձնա պես վնա սա կար աշ խա տանք կա տա րե լու և (կամ) ար տա ժա մյա և (կամ) գի շե
րային աշ խա տանքնե րի և (կամ) հանգս տյան և օրեն քով սահ ման ված ոչ աշ խա տան քային՝ 
տո նա կան և հի շա տա կի օրե րին կա տար ված աշ խա տանքնե րի հա մար:

Հա վե լավ ճա րը նույն օրենսգրքով, օրեն քով, այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով, կո
լեկ տիվ կամ աշ խա տան քային  պայ մա նագ րե րով, գոր ծա տուի իրա վա կան ակ տով սահ ման
ված դեպ քե րում և չա փե րով հիմ նա կան աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ հաշ վարկ վող լրա ցու
ցիչ վար ձատ րու թյունն է, որը վճար վում է որա կա վոր ման (դա սային, դի վա նա գի տա կան, 
գի տա կան աս տի ճան, կո չում և այլն), աշ խա տան քային ս տա ժի հա մար:

Լ րավ ճա րը, կո լեկ տիվ կամ աշ խա տան քային  պայ մա նագ րե րով, գոր ծա տուի իրա վա
կան ակ տով նա խա տես ված դեպ քե րում և չա փե րով հիմ նա կան աշ խա տա վար ձից, հա վե լու
մից, հա վե լավ ճա րից և պարգևատ րու մից բա ցի, աշ խա տո ղին վճար վող ցան կա ցած ձևի 
վար ձատ րու թյունն է:

Պարգևատ րումն օրեն քով, այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ կամ աշ
խա տան քային պայ մա նագ րե րով, գոր ծա տուի իրա վա կան ակ տով սահ ման ված կար գով և 
չա փե րով աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու, եր կա րա մյա աշ
խա տան քի և ծա ռա յու թյան, ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը գե րա զանց կա տա րե
լու հա մար ամ սա կան, եռամ սյա կային, կի սա մյա կային պար բե րա կա նու թյամբ կամ մե կան
գա մյա վճար վող վար ձատ րու թյունն է:

Վեր լու ծե լով վե րոն շյալ իրա վա կար գա վո րում նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ օրենսդի րը, սահ մա նե լով և հե տա գա յում խմբագ րե լով աշ խա տա վար ձի հաս կա ցու թյու
նը, ը ստ է ու թյան զար գաց րել է աշ խա տա վար ձի հաս կա ցու թյան վե րա բե րյալ այն դիր քո րո
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շու մը, որ աշ խա տա վար ձը կա յուն աշ խա տան քային զբաղ վա ծու թյան դի մաց պար բե րա բար 
տրվող որո շա կի չա փով հա տու ցում է, որի չա փը սահ ման վում է օրեն քով, այլ իրա վա կան 
ակ տով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ աշ խա տա վար ձի հիմ նա կան հատ կա նիշ
ներն են.

1) այն վար ձատ րու թյուն է կա տար ված կամ կա տար վե լիք աշ խա տան քի դի մաց,
2) աշ խա տա վար ձի վճար ման պայ ման նե րը սահ ման վում են աշ խա տան քային պայ մա

նագ րով կամ օրենսդրու թյամբ,
3) աշ խա տա վարձ վճա րե լու գոր ծա տուի պար տա կա նու թյու նը և աշ խա տա վարձ ստա

նա լու աշ խա տո ղի իրա վուն քը ծա գում են աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման 
պա հից հե տո:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ աշ խա տա վար ձը բաղ կա ցած է պար տա դիր (հիմ նա կան) և լրա ցու ցիչ մա սե րից, 
որ տեղ հիմ նա կան աշ խա տա վարձն այն հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն գու մարն է, որը գոր ծա
տուն վճա րում է յու րա քան չյուր աշ խա տո ղի ամեն ամիս, իսկ լրա ցու ցիչ աշ խա տա վար ձը 
հիմ նա կան աշ խա տա վար ձից բա ցի աշ խա տո ղին կա տար վող վճա րումն է որո շա կի հան գա
մանքնե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում: 

«Աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի (ըն դուն վել է 11.09.2001 թվա կա
նին, ուժի մեջ է մտել 18.10.2001 թվա կա նին, ուժը կորց րել է 07.08.2010 թվա կա նին) 7– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան տար րերն են` ա) տա րի ֆային 
աշ խա տա վար ձը (պաշ տո նային դրույ քա չա փը), բ) տա րի ֆային աշ խա տա վար ձի (պաշ տո
նային դրույ քա չա փի) նկատ մամբ հաշ վարկ վող հա վե լում նե րը և պարգևավ ճար նե րը, 
գ) փոխ հա տու ցում նե րը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան «« Պար տա դիր սո ցիա լա կան ապա հո վագ րու թյան վճար նե րի մա
սին» ՀՀ օրեն քի կի րար կումն ապա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» 08.06.1998 թվա կա նի 
թիվ 352 որոշ ման (ու ժի մեջ է մտել 10.07.1998 թվա կա նին, ուժը կորց րել է 01.01.2013 թվա կա
նին) «Աշ խա տան քի վար ձատ րու թյանն ուղղ ված մի ջոց նե րի և դրանց հա վա սա րեց ված եկա
մուտ նե րի (այդ թվում՝ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րե րի շրջա նակ նե րում կա տար
վող աշ խա տանքնե րից, մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րից ստաց վող եկա մուտ նե րի) ցան կը» 
վեր տա ռու թյամբ թիվ 1 հա վել վա ծի 1– ին կե տի (12.05.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ) հա
մա ձայն՝ աշ խա տան քի վար ձատ րու թյանն ուղղ ված մի ջոց ներ և դրանց հա վա սա րեց
ված եկա մուտ ներ են հա մար վում`

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային օրենսդրու թյա նը հա մա պա տաս
խան որո շա կի ժամ կե տով (ա նձնա կան բնույ թի ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու մա սին, տնաշ
խատ նե րի հետ, հա մա տե ղու թյամբ, ժա մա նա կա վոր (մինչև 2 ամիս ժամ կե տով), սե զո նային) 
և անո րոշ ժամ կե տով աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րի շրջա նակ նե րում վճա րում նե րը 
(վար ձատ րու թյու նը)` 

ա) աշ խա տա վար ձը (հիմ նա կան աշ խա տա վարձ, լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյուն)՝ նե րա ռյալ` 
–  ար տա ժա մյա աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը,
–  գի շե րային աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը, 
–   ոչ աշ խա տան քային (հանգս տյան, տո նա կան, հի շա տա կի) օրե րին կա տար ված աշ

խա տան քի վճա րու մը,
–   լ րավ ճար նե րը, հա վե լավ ճար նե րը (այդ թվում` դա սային և հա տուկ կո չում նե րի, գի

տա կան աս տի ճան նե րի հա մար) և պարգևատ րում նե րը (ան կախ վճար ման պար բե
րա կա նու թյու նից և ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից), 

–   աշ խա տան քի վար ձատ րու թյանն ուղղ ված մի ջոց նե րից տրվող միան վագ գու մար նե րը 
(բա ցա ռու թյամբ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում տրվող փոխ հա տուց ման և 
օգ նու թյան գու մար նե րի),

–  պա րա պուր դի ժա մա նակ վճա րու մը, 
–  օ րի նա կան գոր ծա դու լին մաս նակ ցող աշ խա տող նե րին վճա րու մը,
–  լ րա ցու ցիչ և հա տուկ ը նդ մի ջում նե րի վճա րու մը, 
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–   ա ռող ջու թյան ստուգ ման հա մար ծախս վող ժա մա նա կի հա մար վճա րու մը (ե թե աշ խա
տո ղի առող ջու թյան ստու գու մը պար տա դիր է և պայ մա նա վոր ված է աշ խա տան քի 
բնույ թով), 

–   աշ խա տան քի այլ վայր փո խադրվե լու կամ այլ վայ րում աշ խա տան քի ըն դուն վե լու 
դեպ քում տե ղա փոխ ման հա մար նա խա պատ րաստ վե լու և նոր վայ րում տե ղա վոր վե
լու ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վար ձատ րու թյու նը.

բ) ամե նա մյա (ն վա զա գույն, եր կա րաց ված, լրա ցու ցիչ) և նպա տա կային (ու սում նա կան, 
պե տա կան կամ հա սա րա կա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար) տրա
մադրվող վճա րո վի ար ձա կուր դի հա մար, ինչ պես նաև աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ազա տե
լու ժա մա նակ ամե նա մյա ար ձա կուր դի տրա մադրման դեպ քում վճար վող աշ խա տա վար ձը.

գ) նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգն վե լու դեպ քում հար կա դիր պա րա պուր դի դի
մաց վճար ված աշ խա տա վար ձը,

դ) հե ղի նա կային վար ձատ րու թյու նը (բա ցա ռու թյամբ ռո յալ թի նե րի):
ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված այլ վճա րում նե րի 

ցան կը սահ մա նե լու մա սին» 08.08.2013 թվա կա նի թիվ 853– Ն որոշ ման հա վել վա ծով սահ
ման ված «Աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված այլ վճա րում նե րի» ցան կի 1– ին կե տի 
(03.07.2014 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ) հա մա ձայն՝ աշ խա տա վարձ և դրան հա վա սա րեց
ված այլ վճա րում ներ են հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քային 
օրենսդրու թյա նը հա մա պա տաս խան որո շա կի ժամ կե տով և անո րոշ ժամ կե տով աշ խա տան
քային պայ մա նագ րե րի, ինչ պես նաև աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա
վա կան ակ տի շրջա նակ նե րում կա տար վող հետևյալ վճա րում նե րը (վար ձատ րու թյու նը)`

1) աշ խա տա վար ձը (հիմ նա կան աշ խա տա վարձ, լրա ցու ցիչ վար ձատ րու թյուն)` նե րա ռյալ 
ա. ար տա ժա մյա աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը,
բ. գի շե րային աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը,
գ. հանգս տյան և ոչ աշ խա տան քային (տո նա կան և հի շա տա կի) օրե րին կա տար ված 

աշ խա տան քի վճա րու մը,
դ. լրավ ճար նե րը, հա վե լում ները, հա վե լավ ճար նե րը և պարգևատ րում նե րը (ան կախ 

վճար ման պար բե րա կա նու թյու նից և ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից), 
ե. աշ խա տան քի վար ձատ րու թյանն ուղղ ված մի ջոց նե րից տրվող միան վագ գու մար նե

րը (բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված 
դեպ քե րում տրվող փոխ հա տուց ման գու մար նե րի, այդ թվում` Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով վճար վող ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա
կու թյան նպաստ նե րի գու մար նե րի, օգ նու թյան գու մար նե րի, ինչ պես նաև վար ձու աշ խա
տող նե րի սո ցիա լա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով տրվող գու մար նե րի),

զ. պա րա պուր դի ժա մա նակ վճա րու մը, այդ թվում նաև` նախ կին աշ խա տան քում վե րա
կանգն վե լու դեպ քում հար կա դիր պա րա պուր դի դի մաց վճար ված աշ խա տա վար ձը, 

է. օրի նա կան գոր ծա դու լին մաս նակ ցող աշ խա տող նե րին վճա րու մը, 
ը. լրա ցու ցիչ և հա տուկ ը նդ մի ջում նե րի վճա րու մը,
թ. աշ խա տան քի ծա վա լի ավե լաց ման դեպ քում աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը,
ժ. առող ջու թյան ստուգ ման հա մար ծախս վող ժա մա նա կի հա մար վճա րու մը (ե թե աշ խա

տո ղի առող ջու թյան ստու գու մը պար տա դիր է և պայ մա նա վոր ված է աշ խա տան քի բնույ թով):
Նույն ցան կի 2– րդ և 3– րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ աշ խա տա վարձ և դրան հա վա սա րեց ված 

այլ վճա րում ներ են հա մար վում նաև ամե նա մյա (ն վա զա գույն, եր կա րաց ված, լրա ցու ցիչ) և 
նպա տա կային (ու սում նա կան, պե տա կան կամ հա սա րա կա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա
տար ման հա մար) վճա րո վի ար ձա կուր դի գու մար նե րը, ինչ պես նաև աշ խա տան քային պայ
մա նա գի րը լու ծե լիս (աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի գոր
ծո ղու թյու նը դա դա րեց նե լիս) չօգ տա գործ ված ար ձա կուր դի հա մար վճար վող հա տու ցու մը 
(փոխ հա տու ցու մը), հե ղի նա կային վար ձատ րու թյու նը (բա ցա ռու թյամբ «Ե կամ տային հար կի 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծի 4– րդ են թա կե տով սահ
ման ված ռո յալ թի նե րի):

Վ կա յա կոչ ված իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում միաս նա կան պրակ
տի կա ապա հո վե լու նպա տա կով Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ պետք է տար բե րա



152 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

կում մտց նել աշ խա տա վար ձի կազ մում նե րառ վող, իրենց բնույ թով փոխ հա տուց ման գու
մար նե րի և աշ խա տա վար ձի կազ մում չնե րառ վող փոխ հա տուց ման գու մար նե րի միջև:

Փոխ հա տուց ման բնույթ կրող և աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ մտ նող վճա րում ներն ուղ
ղա կի ո րեն կապ ված են աշ խա տո ղի կող մից իր կա նո նա վոր աշ խա տան քային պար տա կա
նու թյուն նե րը կա տա րե լու հետ՝ ի տար բե րու թյուն այն փոխ հա տու ցում նե րի, որոնք ուղղ ված 
են աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քային կամ այլ պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ըն
թաց քում կա տար ված ծախ սե րի փոխ հա տուց մա նը: Վեր ջին ներս, ի տար բե րու թյուն աշ խա
տա վար ձի կազ մի մեջ մտ նող փոխ հա տու ցում նե րի, աշ խա տո ղի հա մար տնտե սա կան 
օգուտ նե րի չեն հան գեց նում, այլ վե րա կանգնում են կա տար ված ծախ սե րը (կամ ապա հո
վում հա մա պա տաս խան ծախ սե րի կա տա րու մը): 

Վեր լու ծե լով գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քային օրենսդրու թյամբ նա խա տես ված փոխ հա
տուց ման բնույթ կրող վճար նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նման վճար է, օրի
նակ, աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ մտ նող հա վե լու մը՝ հաշ վի առ նե լով, որ վեր ջինս վճար վում է 
ծանր, վնա սա կար կամ առանձնա պես ծանր, առանձնա պես վնա սա կար աշ խա տանք կա տա
րե լու և (կամ) ար տա ժա մյա և (կամ) գի շե րային աշ խա տանքնե րի և (կամ) հանգս տյան և օրեն
քով սահ ման ված ոչ աշ խա տան քային՝ տո նա կան և հի շա տա կի օրե րին կա տար ված աշ խա
տանքնե րի հա մար: Այլ կերպ ասած՝ հա վե լու մը նույն պես իր բնույ թով փոխ հա տու ցո ղա կան է, 
որը, սա կայն, նե րառ վում է աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ՝ ուղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված լի նե լով 
ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքով որ պես լրա ցու ցիչ աշ խա տա վարձ: Փաս տո րեն, եթե, օրի
նակ, ծանր, վնա սա կար կամ առանձնա պես ծանր, առանձնա պես վնա սա կար աշ խա տանք 
կա տա րե լու և (կամ) ար տա ժա մյա և (կամ) գի շե րային աշ խա տանքնե րի և (կամ) հանգս տյան 
և օրեն քով սահ ման ված ոչ աշ խա տան քային՝ տո նա կան և հի շա տա կի օրե րին կա տար ված 
աշ խա տանքնե րի դի մաց լրա ցու ցիչ վճա րում ներն ուղղ ված են փոխ հա տու ցե լու կա տար վող 
աշ խա տան քի ան բա րեն պաստ հետևանքնե րը, ապա վե րոն շյալ երկ րորդ խմբում նե րառ վող 
փոխ հա տուց ման գու մար նե րը վե րա կանգնում են աշ խա տո ղի կա տա րած ծախ սե րը՝ ուղ ղա
կի ո րեն կապ ված չլի նե լով հիմ նա կան աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար վճա րում նե րի հետ: 

Հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծով առա ջադրված հար ցադ րու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը, 
անդրա դառ նա լով գոր ծուղ ման հետ կապ ված ծախ սե րի, այդ թվում՝ օրա պա հի կի բնույ թին, 
ար ձա նագ րում է հետևյա լը. 

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 105– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան
քի է ա կան պայ ման է նաև աշ խա տան քի վայ րը: 

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 209– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծուղ ման 
մեկ նած աշ խա տող նե րին երաշ խա վոր վում է նրանց աշ խա տա տե ղի (պաշ տո նի) և աշ խա
տա վար ձի պահ պա նու մը գոր ծուղ ման ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ինչ պես նաև նրանց 
վճար վում է օրա պա հիկ, և հա տուց վում են գոր ծուղ ման հետ կապ ված ծախ սե րը: Նույն հոդ
վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ այդ վճա րում նե րի նվա զա գույն չա փը և կար գը սահ մա նում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2335– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով 
սահ ման ված « Ծա ռայո ղա կան գոր ծուղ ման մեկ նած աշ խա տող նե րի գոր ծուղ ման ծախ սե րի 
հա տուց ման վճար ման» կար գի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ծա ռայո ղա կան գոր ծու ղու մը գոր ծա
տուի կամ նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից աշ խա տո ղի հիմ նա կան աշ խա տան քի վայ րից դուրս 
որո շա կի ժամ կե տով այլ վայ րում աշ խա տանք կա տա րե լու հանձնա րա րու թյուն է: Նույն կար
գի 7– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծուղ ված աշ խա տո ղին հա տուց վում է օրա պա հի կը, գի շե րա
վար ձը, աշ խա տան քի հիմ նա կան վայ րից գոր ծուղ ման վայ րեր մեկ նե լու և վե րա դառ նա լու 
ճա նա պար հա ծախ սը, ճա նա պար հին հար կադ րա կան կան գա ռի ժա մա նակ հյու րա նոց նե
րում և հա ման ման օբյեկտնե րում տե ղերն ամ րագ րե լու վճա րը, պե տա կան տուր քե րը, մուտ
քի ար տո նագ րի ձևա կերպ ման հետ կապ ված ծախ սե րը, ինչ պես նաև ծա ռայո ղա կան գոր
ծուղ ման հետ կապ ված կա պի (հե ռա խոս, ֆաքս, ին տեր նետ ծա ռա յու թյուն), փաս տաթղթե րի 
թարգմա նու թյան և վա վե րաց ման, գոր ծուղ ման հետ կապ ված այլ ծախ սեր` հա մա պա տաս
խան փաս տաթղթե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

Նշված իրա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ աշ խա
տան քային պայ մա նագ րով ստանձնած պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է կա տար վեն աշ
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խա տա վայ րում, որը նշված է հենց աշ խա տան քային պայ մա նագ րում (աշ խա տան քի ըն
դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տում՝ հրա մա նում): Բո լոր այն դեպ քե րում, 
երբ ան հրա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում աշ խա տո ղին հանձնա րա րել իր աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն նե րը ժա մա նա կա վո րա պես կա տա րել իր հիմ նա կան աշ խա տա վայ րից 
դուրս՝ այլ վայ րում, աշ խա տո ղի աշ խա տան քի կա տա րու մը ձևա կերպ վում է որ պես գոր ծու
ղում, որի կա պակ ցու թյամբ օրենսդի րը, ել նե լով աշ խա տո ղի օրի նա կան շա հե րի պաշտպա
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից, աշ խա տո ղի հա մար սահ մա նել է որո շա կի երաշ խիք ներ և 
փոխ հա տու ցում ներ: Ը նդ որում, թեև աշ խա տան քային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված չեն 
«ե րաշ խիք» և « փոխ հա տու ցում» եզ րույթ նե րը, սա կայն ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի հա
մա կար գային վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս Վճռա բեկ դա տա րա նին եզ րա հան գե լու, որ 
երաշ խիք ներն այն մի ջոց նե րը, եղա նակ ներն ու պայ ման ներն են, որոնց օգ նու թյամբ ապա
հով վում է քա ղա քա ցի նե րի (աշ խա տող նե րի) ը նդ հա նուր կամ հա տուկ իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը, իսկ փոխ հա տու ցում նե րը աշ խա տո ղին իր կա տա րած 
կամ նրա կող մից հաս տա տա պես կա տար վե լիք այն ծախ սե րի հա տու ցումն (վե րա
կանգնումն) են, որոնք նրան ան հրա ժեշտ են եղել կամ պետք է լի նեն իր աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում «Ե կամ տա
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 31.12.1997 թվա կա նին, ուժը կորց րել է  
01.01.2013 թվա կա նին) մեկ նա բա նու թյան հի ման վրա անդրա դառ նա լով այն հար ցին, թե 
արդյոք գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը, հան դի սա նում են փոխ հա տուց ման 
վճար ներ, և ը ստ այդմ՝ արդյոք դրանք են թա կա են նվա զեց ման հա մա խառն եկամ տից, եզ
րա հան գել է, որ գոր ծուղ ման վճար նե րը, այդ թվում՝ օ րա պա հի կը, փոխ հա տուց ման վճար 
են (տե՛ս « Բե լազ կավ կազ տրանս սեր վիս» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Շա հու մյա նի հար կային տես չու թյան թիվ ՎԴ/0961/05/09 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.02.2010 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան վե րը նշված որո շում
նե րով աշ խա տա վար ձին են հա վա սա րեց վել աշ խա տան քային օրենսդրու թյամբ նա խա տես
ված որոշ այլ վճա րում ներ ևս՝ աշ խա տա վար ձի իրա վա կան կար գա վոր ման ռե ժի մը տա րա
ծե լով նաև այդ վճա րում նե րի նկատ մամբ, հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ նաև այն հար
ցին, թե արդյոք գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը, նե րառ ված են վի ճե լի իրա
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րում գոր ծող 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան որո շում նե րով սահ ման ված աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված 
վճա րում նե րի ցան կում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կոչ ված նոր մե րը մեկ նա բա նե լով դրան ցում 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 ինչ
պես ՀՀ կա ռա վա րու թյան՝ գոր ծող 08.08.2013 թվա կա նի թիվ 853– Ն, այն պես էլ 10.07.1998 
թվա կա նից մինչև 01.01.2013 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող 08.06.1998 
թվա կա նի թիվ 352 որո շում նե րով նա խա տես վել է աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված 
վճա րում նե րի սպա ռիչ ցանկ, որում գոր ծուղ ման ծախ սերն ը նդ հան րա պես և (կամ) օրա պա
հի կը մաս նա վո րա պես չեն նե րառ վել: Ավե լին, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.08.2013 թվա կա նի 
թիվ 853– Ն որոշ ման հա վել վա ծի 1– ին կե տի «ե» են թա կե տի և 08.06.1998 թվա կա նի թիվ 352 
որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի «ա» կե տի 5– րդ պար բե րու թյան բո վան դա կու թյու նից հետևում է, 
որ աշ խա տան քի վար ձատ րու թյանն ուղղ ված մի ջոց նե րից տրվող միան վագ գու մար նե րը 
հա վա սա րեց վել են աշ խա տա վար ձին, իսկ դրան ցից սահ ման վել է բա ցա ռու թյուն, այն է՝ աշ
խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում չեն հա մար վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրենսդրու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում տրվող փոխ հա տուց ման գու մար նե րը: Աշ խա
տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված իրա վա կան վեր լու
ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 2008 թվա կա նից ի վեր 
գոր ծող՝ աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի ցան կը սահ մա նող ՀՀ կա ռա վա
րու թյան որո շում նե րի հա մա ձայն՝ գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը, լի նե լով 
փոխ հա տուց ման գու մար, ոչ միայն չեն նե րառ վել աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա
րում նե րի ցան կում, այլև բա ցառ վել է դրանց՝ աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում 
լի նե լու հան գա ման քը:
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Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ գոր ծուղ ման հա մար կա տար ված ծախ սե րի փոխ հա տու ցում նե րը պատ կա
նում են աշ խա տա վար ձի կազ մի մեջ չմտ նող փոխ հա տու ցում նե րի շար քին: Դրանք ոչ թե 
վար ձատ րու թյուն են աշ խա տո ղին իր կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց, այլ վե րա կանգնում 
են այն ծախ սե րը, որոնք աշ խա տո ղը կա տա րել է իր աշ խա տան քի սո վո րա կան վայ րից 
դուրս աշ խա տանք կա տա րե լու հա մար: Գոր ծուղ ման ծախ սե րի՝ աշ խա տա վար ձի կազ մում 
չնե րառ վե լու մա սին է վկա յում նաև այն, որ գոր ծուղ ման դեպ քում աշ խա տո ղը ստա նում է 
աշ խա տա վարձ: Այ սինքն՝ աշ խա տո ղին գոր ծուղ ման դեպ քում վճար վում է ինչ պես աշ խա
տա վարձ` կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց, այն պես էլ գոր ծուղ ման ըն թաց քում կա տար
ված հիմ նա վոր ված ծախ սե րի փոխ հա տու ցում (այդ թվում նաև՝ օրա պա հիկ):

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս
տում է, որ գոր ծուղ ման դեպ քում աշ խա տո ղի հա մար օրենսդրու թյամբ նա խա տես ված են 
հետևյալ երաշ խիք ներն ու փոխ հա տու ցում նե րը.

1. աշ խա տա տե ղի պահ պա նում,
2. աշ խա տա վար ձի պահ պա նում,
3. կա տար ված ծախ սե րի, այդ թվում՝ օրա պա հի կի վճա րու մը:
Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծուղ ման ծախ

սե րը, այդ թվում՝ օ րա պա հի կը, հան դի սա նում են փոխ հա տուց ման վճար ներ, որոնք 
տրվում են աշ խա տո ղին աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը ժա մա նա կա վո րա պես 
իր հիմ նա կան աշ խա տա վայ րից դուրս՝ այլ վայ րում կա տա րե լու կա պակ ցու թյամբ կա տար
ված կամ կա տար վե լիք որո շա կի ծախ սե րը հա տու ցե լու (այլ ոչ թե աշ խա տան քի դի մաց 
վար ձատ րե լու) նպա տա կով: Հետևա բար գոր ծուղ ման ծախ սե րը, ի տար բե րու թյուն, օրի նակ, 
հա վել ման, չեն կա րող նե րառ վել աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան տար րե րի մեջ մտ նող 
փոխ հա տուց ման վճար նե րի մեջ՝ հաշ վի առ նե լով աշ խա տա վար ձի (կամ դրան հա վա սա րեց
ված վճար նե րի)՝ կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց վար ձատ րու թյան բնույթ ունե նա լը, իսկ 
գոր ծուղ ման ծախ սե րի՝ կա տար ված ծախ սե րի փոխ հա տուց ման բնույթ ունե նա լը: Ուս տի 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծուղ ման ծախ սե րը, այդ թվում՝ օրա պա հի կը, 
չեն հան դի սա նում աշ խա տա վարձ կամ դրան հա վա սա րեց ված վճար:

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ հայ ցային վա
ղե մու թյու նը իրա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի պաշտպա նու թյան ժա մա նա
կա հատ վածն է: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝   հայ ցային վա ղե մու թյուն չի տա րած
վում աշ խա տո ղի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտպա նու թյան, աշ խա տա վար ձի, 
ինչ պես նաև աշ խա տո ղի կյան քին կամ առող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց
ման պա հանջնե րով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում անդրա դառ
նա լով աշ խա տան քային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյուն 
կի րա ռե լու առանձնա հատ կու թյուն նե րին, ար ձա նագ րել է, որ օրենսդի րը, ՀՀ աշ խա տան
քային օրենսգրքով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար սահ մա նե լով հայ ցային 
վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր՝ երեք տար վա ժամ կետ, նա խա տե սել է նաև որո շա կի բա ցա ռու
թյուն ներ նույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքնե րով սահ ման ված դեպ քե րի հա մար: Այս պես, 
աշ խա տո ղի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտպա նու թյան, աշ խա տա վար ձի, ինչ պես 
նաև աշ խա տո ղի կյան քին կամ առող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման պա
հանջնե րի վրա հայ ցային վա ղե մու թյուն ը նդ հան րա պես չի տա րած վում, իսկ որոշ պա
հանջնե րի հա մար հնա րա վոր է հա մա րել օրեն քով հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր ժամ
կետ նե րի հա մե մատ կրճատ կամ ավե լի եր կար՝ հա տուկ ժամ կետ նե րի նա խա տե սու մը (տե՛ս 
Սեյ րան Ստե փա նյանն ը նդ դեմ «Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի Դ. Դե միր ճյա նի ան վան թիվ 
27 հիմ նա կան դպ րոց» ՊՈԱԿ– ի թիվ ԵՇԴ/0906/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

Աշ խա տա վար ձի և դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի վե րա բե րյալ վե րո շա րադ րյալ 
իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մադրման ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ ՀՀ աշ խա
տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սում որ պես բա ցա ռու թյուն նշված «աշ խա
տա վարձ» եզ րույթն իր մեջ նե րա ռում է բա ցա ռա պես աշ խա տան քի կա տար ման դի մաց 
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պար բե րա բար տրվող հիմ նա կան և լրա ցու ցիչ աշ խա տա վար ձը, ինչ պես նաև աշ խա տա
վար ձին հա վա սա րեց ված վճա րում նե րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վա հե Դավ թյա նը Դա տա րա նից պա հան ջել է Ըն
կե րու թյու նից բռնա գան ձել 2.589.861 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր ծուղ ման հա մար պա կաս վճար
ված օրա պա հիկ: 13.04.2015 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը Դա տա րան է ներ կա յաց րել « Հայ
ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին» միջ նոր դու թյուն՝ պա հան ջե լով չվճար ված օրա պա
հի կը բռնա գան ձե լու պա հան ջի նկատ մամբ կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով պա կաս վճար ված օրա պա հի կը բռնա գան ձե լու պա հան ջի նկատ
մամբ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին պա տաս խա նո ղի միջ նոր դու թյու նը, պատ
ճա ռա բա նել է, որ գոր ծուղ ման վճար նե րի նկատ մամբ չի կա րող տա րած վել հայ ցային վա ղե
մու թյուն, քա նի որ դրանք՝ որ պես աշ խա տան քի դի մաց կա տար ված փոխ հա տու ցում, նե րառ
վում են այն բա ցա ռու թյուն նե րում, որոնց նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյուն չի կի րառ վում։ 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա
բա նու թյու նը, գտել է, որ Դա տա րանն ար դա րա ցի ո րեն չի կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ Ըն կե րու թյու նը հայց վո րի հան դեպ կրում է հիմ նա կան աշ խա տան քի 
վայ րից դուրս, որո շա կի ժամ կե տում այլ վայ րում աշ խա տան քային հանձնա րա րու թյուն կա
տա րե լու հետ կապ ված ծախ սե րի հա մար տրվող փոխ հա տուց ման վճար ման պար տա վո րու
թյուն, որը աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան մաս է հան դի սա նում:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա
ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը թեև իրա վա ցի
ո րեն գտել են, որ օրա պա հի կը հան դի սա նում է փոխ հա տուց ման վճար, սա կայն, միև նույն 
ժա մա նակ, ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի ուժով բա ցա ռել են 
սույն գոր ծով հայ ցի առար կա` պա կաս վճար ված օրա պա հի կի բռնա գանձման պա հան ջի 
նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րա ռու մը: Մինչ դեռ վե րոն շյալ իրա վա կան վեր լու ծու
թյուն նե րի լույ սի ներ քո ար ձա նագ րե լով, որ գոր ծուղ ման ծախ սե րը, մաս նա վո րա պես, օրա
պա հի կը, չեն հան դի սա նում աշ խա տա վար ձին հա վա սա րեց ված վճար, և պա կաս վճար ված 
օրա պա հի կի բռնա գանձման պա հան ջի նկատ մամբ կի րա ռե լի հա մա րե լով հայ ցային վա ղե
մու թյան ժամ կե տը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 30– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքե րի 
հայ ցային վա ղե մու թյան վե րա բե րյալ դրույթ նե րը կա րող են կի րառ վել աշ խա տան քային հա
րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ` աշ խա տան քային օրենսդրու թյամբ հայ ցային վա ղե մու թյան 
կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար դեն իսկ ար տա հայ
տել է դիր քո րո շում առ այն, որ աշ խա տան քային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ 
կի րա ռե լի են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի`  հայ ցային վա
ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բե րյալ դրույթ նե րը (տե՛ս Ադիկ Ար դա րյանն ը նդ դեմ « Վա նա
ձո րի աթ լե տի կայի և ձմե ռային մար զաձևե րի օլիմ պիա կան հեր թա փո խի ման կա պա տա նե
կան մաս նա գի տաց ված մար զադպ րոց» ՀՈԱԿ– ի թիվ ԼԴ/1071/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի որո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի  335– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ իրա վուն քի պաշտպա
նու թյան մա սին պա հան ջը դա տա րա նը քննու թյան է ըն դու նում հայ ցային վա ղե մու թյան 
ժամ կե տը լրա նա լուց ան կախ։ Դա տա րա նը հայ ցային վա ղե մու թյու նը կի րա ռում է միայն վի
ճող կող մի դի մու մով, որը պետք է տրվի մինչև դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը։ Հայ
ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը, որի կի րառ ման մա սին դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է 
դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու մա սին վճիռ կա յաց նե լու հա մար։ 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ հայց վո րը ծա ռայո ղա կան գոր ծու ղում նե րի է մեկ նել 
17.08.2008 թվա կա նից մինչև 08.04.2014 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Ը ստ Ըն
կե րու թյան և Վա հե Դավ թյա նի կող մից ներ կա յաց ված հաշ վարկ նե րի՝ նշված ժա մա նա
կաշրջա նում մեկ նած գոր ծու ղում նե րի հա մար հայց վո րին, որ պես օրա պա հիկ, փաս տա ցի 
վճար վել է ըն դա մե նը 1.716.000 ՀՀ դրամ։ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ 
ինչ պես գոր ծուղ ման ժա մա նա կա հատ վա ծի, այն պես էլ գոր ծուղ ման հա մար փաս տա ցի վճար
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ված օրա պա հի կի գու մա րի հաշ վար կի մա սով հայց վո րի և բո ղոք բե րած ան ձի ներ կա յաց րած 
հաշ վարկ նե րում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րը, ը ստ է ու թյան, իրար չեն հա կա սում։ Ավե լին, բո ղոք 
բե րած ան ձը ոչ միայն չի վի ճար կել օրա պա հի կի պա կաս վճար ված գու մա րի վե րա բե րյալ 
հայց վո րի կող մից ներ կա յաց րած հաշ վար կը, ը ստ որի՝ պա կաս վճար ված օրա պա հի կի չա փը 
կազ մում է 2.589.861 ՀՀ դրամ (ո րից 2.172.162 ՀՀ դրա մը՝ որ պես 07.08.2008 թվա կա նից մինչև 
13.11.2011 թվա կա նը կա տար ված գոր ծու ղում նե րի ծախ սե րի գու մար, իսկ 417.699 ՀՀ դրա մը՝ 
16.05.2012 թվա կա նից մինչև 08.04.2014 թվա կա նը կա տար ված գոր ծու ղում նե րի ծախ սե րի գու
մար), այլ նաև գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ներ կա յաց րել է դի մում՝ նշված գու մա րի բռնա
գանձման պա հան ջի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին։

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2335– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի 
9– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծուղ վող աշ խա տո ղին գոր ծուղ ման ծախ սե րի հա տու ցու մը 
տրվում է գոր ծու ղում մեկ նե լուց առնվազն մեկ օր առաջ: Գոր ծու ղու մից վե րա դառ նա լուց հե
տո 3 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում աշ խա տո ղը պար տա վոր է ներ կա յաց նել գոր ծուղ
ման վկա յա կա նը, փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րի հաշ վետ վու թյու նը, գոր ծուղ ման ծախ
սե րը հաս տա տող փաս տաթղթե րը: 

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան վե րո հի շյալ որոշ մամբ սահ ման ված օրա պա հի
կի տրա մադրման ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ կապ ված իրա վա կար գա վո րու մը և հաշ վի առ
նե լով կող մե րի ներ կա յաց րած հաշ վարկ նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծով այլ բան 
ապա ցուց ված չլի նե լու պայ ման նե րում, գտնում է, որ գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը, որ 
Վա հե Դավ թյա նը յու րա քան չյուր գոր ծուղ ման հա մար նա խա տես ված օրա պա հի կը ստա
ցել է գոր ծուղ ման մեկ նե լուց առաջ, ուս տի առնվազն գոր ծուղ ման մեկ նե լու օրը վեր ջինս 
պար տա վոր էր իմա նալ իրեն պա կաս վճար ված օրա պա հի կի մա սին: Հետևա բար մինչև 2011 
թվա կա նի դեկ տեմ բեր ամի սը մեկ նած գոր ծու ղում նե րի, այն է՝ 17.08.2008 թվա կա նից մինչև 
13.11.2011 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծու ղում նե րի հա մար պա կաս վճար
ված օրա պա հի կի մա սին հայց վո րին հայտ նի է դար ձել նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում մեկ
նած գոր ծու ղում նե րի ժա մա նակ՝ հա մա պա տաս խա նա բար Մոսկվա գոր ծուղ ման հա մար՝ 
11.10.2008, 25.03.2009, 07.09.2009, 16.03.2010, 28.07.2010, 22.08.2010, 17.10.2010, 14.04.2011, 
09.09.2011, 13.11.2011 թվա կան նե րին, Ստամ բուլ՝ 10.02.2010 թվա կա նին, Օդես ա՝ 18.09.2010 
թվա կա նին, Սո չի՝ 26.06.2011 թվա կա նին, Թբի լի սի՝ 17.08.2008, 03.10.2011 թվա կան նե րին, 
որոնց հա մար պա կաս վճար ված օրա պա հի կի չա փը, ը ստ հայց վո րի հաշ վար կի, կազ մում է 
2.172.162 ՀՀ դրամ: Մինչ դեռ նշված գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ հայց վո րը ներ կա յաց
րել է 22.12.2014 թվա կա նին, երբ ար դեն լրա ցել է իրա վուն քը խախ տած ան ձի հայ ցով նշված 
գու մա րի մա սով դա տա րան դի մե լու եռա մյա ժամ կե տը, ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ 17.08.2008 թվա կա նից մինչև 13.11.2011 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում մեկ նած գոր ծու ղում նե րի հա մար պա կաս վճար ված օրա պա հի կը՝ 2.172.162 ՀՀ դրա մը, 
բռնա գան ձե լու պա հան ջի նկատ մամբ պետք է կի րառ վեր հայ ցային վա ղե մու թյուն, և այդ 
մա սով հայ ցը են թա կա էր մերժման, ին չը, սա կայն, ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից: Ինչ վե րա բե րում է 16.05.2012 թվա կա նից մինչև 08.04.2014 թվա կա նը կա տար ված 
գոր ծու ղում նե րի ծախ սե րի գու մա րի՝ 417.699 ՀՀ դրա մի բռնա գանձման պա հան ջին, ապա 
այդ գու մա րի նկատ մամբ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լի չէ, հետևա բար այս մա սով բո
ղո քում ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րը հիմ նա վոր չեն: 

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը բո ղո քի առա ջին հիմ քի 
վե րա բե րյալ հերք վում են վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. Վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր չէ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում աշ խա տան քային  հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, նույն օրենսգրքով, օրենքնե րով, այլ իրա
վա կան ակ տե րով, աշ խա տան քային և կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րով:

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան
քային օ րենսդրու թյա նը և աշ խա տան քային ի րա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ 
իրա վա կան ակ տե րին հա մա պա տաս խան` աշ խա տան քային  և դրա հետ ան մի ջա կա նո րեն 
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կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րումն իրա կա նաց վում է աշ խա տող նե րի և գոր
ծա տու նե րի կնքած կո լեկ տիվ և աշ խա տան քային  պայ մա նագ րե րի մի ջո ցով:

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 45– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝   կո լեկ տիվ 
պայ մա նա գի րը գոր ծա տուի (գոր ծա տուի ներ կա յա ցուց չի) և աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի կամ գոր ծա տու նե րի մի ու թյան և ար հես տակ ցա կան մի ու թյան, իսկ նույն օրենսգրքով 
նա խա տես ված դեպ քե րում նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան միջև 
գրա վոր ձևով կնքված կա մա վոր հա մա ձայ նու թյունն է, որը կար գա վո րում է աշ խա տող նե րի 
և գոր ծա տու նե րի միջև աշ խա տան քային  հա րա բե րու թյուն նե րը: 

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 55– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր
պու թյան կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը նույն օրենսգրքի 49– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով սահ ման
ված պայ ման նե րի վե րա բե րյալ գոր ծա տուի և տվյալ կազ մա կեր պու թյու նում աշ խա տող նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև կնքված գրա վոր հա մա ձայ նու թյունն է: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա
սի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու թյու նում կնքված կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը տա րած վում է այդ 
կազ մա կեր պու թյան բո լոր աշ խա տող նե րի վրա: 

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 57– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու
թյան կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով կող մե րը սահ մա նում են աշ խա տան քային օ րենսդրու թյամբ, 
այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով կամ հան րա պե տա կան, ճյու ղային և տա րած քային կո
լեկ տիվ պայ մա նագ րե րով չկար գա վոր վող կամ դրանց չհա կա սող և դրան ցով նա խա տես ված 
պայ ման նե րի հա մե մատ աշ խա տող նե րի դրու թյու նը չվատ թա րաց նող պայ ման ներ: Նույն 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու թյան կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը բո վան դա
կում է աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի փո խա դարձ պար տա վո րու թյուն նե րը նույն օրենսգրքի 
49– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով սահ ման ված հար ցե րի կամ դրանց մի մա սի վե րա բե րյալ:

Նշված իրա վա կան նոր մե րի հա մադ րու մից հետևում է, որ կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առան ձին և ինքնու րույն կար գա վո րիչ է, որն 
ար տա հայ տում է գոր ծա տուի հետ աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտնվող բո
լոր աշ խա տող նե րի կամ նրանց մի մա սի խմբային շա հե րը և բո վան դա կում է ՀՀ աշ խա
տան քային օրենսգրքի 49– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով սահ ման ված հար ցե րի կամ դրանց մի 
մա սի շուրջ աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի փո խա դարձ պար տա վո րու թյուն ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ապա ցու ցի իր պա հանջնե րի և առար
կու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած հան գա մանքնե րը: Նույն հոդ վա ծի 6– րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե 
բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո վի ճե լի է մնում փաս տի առ կա յու թյու նը կամ 
բա ցա կա յու թյու նը, ապա դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է այդ փաս տի ապա ցուց
ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և վեր ջի նիս աշ խա տող նե րի միջև 
26.07.2012 թվա կա նին կնքվել է Կո լեկ տիվ պայ մա նա գիր, որի 3– րդ բաժ նով սահ ման վել է գոր
ծա տուի սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյունն աշ խա տող նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի ան
դամ նե րի սո ցիա լա կան երաշ խիք նե րի ոլոր տում, և նա խա տես վել են աշ խա տող նե րի հա մար 
սո ցիա լա կան երաշ խիք ներ, ի թիվս որոնց՝ Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի 3.4.4– րդ կե տով սահ ման
վել է պար տա կա նու թյուն գոր ծա տուի հա մար՝ ի լրումն ՀՀ գոր ծող կար գով երե խայի ծննդի 
դեպ քում վճար վող գու մա րի, նյու թա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րել ծնող նե րից մե կին երե խայի 
ծննդյան դեպ քում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի չա փով: Միև նույն ժա մա նակ 
Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի 2.4– րդ կե տով սահ ման վել է, որ նույն պայ մա նագ րի իրա կա նաց ման 
հետ կապ ված ծախ սում ներն իրա կա նաց վում են ըն կե րու թյան բյու ջե ի սահ ման նե րում:

Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի նշված կե տե րի հա մադրման ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րա նը փաս տում է, որ Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման վել է հա
տուկ սո ցիա լա կան երաշ խիք՝ երե խայի ծննդյան դեպ քում ստա նա լու նյու թա կան օգ նու թյուն, 
և Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես գոր ծա տու, հա մա պա տաս խա նա բար ստանձնել է պար տա կա նու
թյուն՝ իր բյու ջե ի սահ ման նե րում ապա հո վե լու նշված երաշ խի քի իրա կա նա ցու մը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վա հե Դավ թյա նը 11.07.2008 թվա կա նից հան դի սա
ցել է Ըն կե րու թյան աշ խա տա կի ցը, իսկ 09.12.2013 թվա կա նին ծն վել է Վա հե Դավ թյա նի որ
դին: Ըն կե րու թյու նը, առար կե լով երե խայի ծննդյան կա պակ ցու թյամբ նյու թա կան օգ նու
թյան գու մա րը բռնա գան ձե լու մա սին պա հան ջի դեմ, նշել է, որ ը ստ Կո լեկ տիվ պայ մա նագ
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րի՝ աշ խա տո ղի երե խայի ծննդյան դեպ քում նյու թա կան օգ նու թյու նը, հան դի սա նա լով ծախ
սում, պետք է կա տար վի Ըն կե րու թյան բյու ջե ի սահ ման նե րում, և տվյալ դեպ քում Ըն կե րու
թյու նը, գտնվե լով ծանր ֆի նան սա կան դրու թյան մեջ և չու նե նա լով հա մա պա տաս խան մի
ջոց ներ իր բյու ջե ում, չէր կա րող և իրա վունք ուներ չվճա րե լու նշված նյու թա կան օգ նու թյու նը:

Վե րը նշված մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով սույն գոր ծի փաս
տե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու
թյու նը Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի հի ման վրա ստանձնել է պար տա կա նու թյուն՝ աշ խա տո ղի 
երե խայի ծննդյան դեպ քում նյու թա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու աշ խա տո ղին, ը նդ որում, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում բո ղոք բե րած ան ձի այն փաս տար կը, որ 
նյու թա կան օգ նու թյու նը են թադ րում է որո շա կի ծախս, հետևա բար այն պետք է կա տար վեր 
Ըն կե րու թյան բյու ջե ի սահ ման նե րում: Մինչ դեռ պա տաս խա նո ղը, կրե լով երե խայի ծննդյան 
դեպ քում նյու թա կան օգ նու թյուն տա լու հա մար Ըն կե րու թյան բյու ջե ում ան հրա ժեշտ մի ջոց
նե րի բա ցա կա յու թյան փաստն ապա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը, չի ներ կա յաց րել այդ 
փաս տը հիմ նա վո րող ապա ցույց ներ: Ինչ վե րա բե րում է գոր ծում առ կա՝ Ըն կե րու թյան այլ 
աշ խա տա կից նե րի կող մից Ըն կե րու թյան տնօ րե նին հաս ցե ագրված դի մում նե րին առ այն, 
որ աշ խա տա կից նե րը պա հան ջում են երե խայի ծննդյան հա մար Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով 
նա խա տես ված նյու թա կան օգ նու թյու նը, ապա դրանք չեն կա րող վե րո հի շյալ փաս տը հաս
տա տող ապա ցույց ներ հան դի սա նալ, քա նի որ տե ղե կու թյուն ներ չեն պա րու նա կում Ըն կե
րու թյան կող մից՝ նշված նյու թա կան օգ նու թյու նը իր բյու ջե ում հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով վճա րե լու ան հնա րի նու թյան փաս տի մա սին:

Վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց
նում է, որ ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր չէ, հետևա բար Դա
տա րա նը, նշված պա հան ջի մա սով հայ ցը բա վա րա րե լով, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րանն այդ 
մա սով Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, կա յաց րել են օրի նա կան և հիմ
նա վոր ված դա տա կան ակ տեր:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը բո ղո քի երկ րորդ հիմ քի 
վե րա բե րյալ հիմ նա վոր վում են վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի առա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ հոդ վա ծի 
ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը մաս նա կի ո րեն բե կա նե լու հա մար։ 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում ան հրա ժեշտ է կի
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ունի 
ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք։ Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի 
լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճռա բեկ դա
տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի 
նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր։ Հետևա
բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման 
տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա
տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը։
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5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն 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 գանձվում է 
գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս բա զային 
տուր քի  տաս նա պա տի կից և ոչ ավե լի բա զային  տուր քի հա զա րա պա տի կից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Լևիկ և Սար գիս Աղա բե կյան ներն ը նդ դեմ «ՎՏԲ– Հա յաս տան 
Բանկ» ՓԲԸ– ի, ինքնու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ «ՅՈՐ ՉՈՅՍ» ՍՊԸ– ի թիվ 
ԵԿԴ/0139/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 28.11.2014 թվա կա նի որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
օրենսդիրն իմ պե րա տիվ ձևով սահ մա նել է պար տա կա նու թյուն` վա րույթ ըն դու նե լու միայն 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված պա հանջնե րի պահ
պան մամբ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ
քում, երբ դա տա րա նի կող մից կա յաց վել է « Հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» որո
շում, ապա հայց վո րի մոտ ար դեն իսկ ձևա վոր վում է այն հա մոզ մուն քը, որ հայ ցը ներ կա յաց
վել է օրեն քի պա հանջնե րի պահ պան մամբ, այդ թվում` պահ պան ված է նաև օրեն քով սահ
ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի վճար ված լի նե լու պա հան ջը: Դա տա վա
րու թյան յու րա քան չյուր փու լը, այդ թվում նաև` քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րուց ման փուլն 
ուղղ ված է յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի իրաց ման ապա հով
մա նը, տվյալ պա րա գա յում` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի երաշ խա վոր մա նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ յու րա քան չյուր ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քը պահ պան ված է հա մար վում 
նաև այն դեպ քում, երբ ան ձը հնա րա վո րու թյուն ունի ստա նա լու որո շա կի, հաս տա տուն որո
շում` կապ ված իր իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ, և կա րող է հա մոզ ված լի
նել, որ որոշ ժա մա նակ ան ց այդ որո շու մը չի վե րաց վի (տե՛ս Գա յա նե Վար դա նյանն ը նդ դեմ 
Վար դան և Մի շա Վար դա նյան նե րի ու մյուս 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 որո շու մը):

Բա ցի այդ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տով երաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքն ան հրա ժեշտ է 
մեկ նա բա նել Կոն վեն ցիայի նա խա բա նի լույ սի ներ քո, որը, ի թիվս այ լոց, իրա վուն քի գե րա
կա յու թյունն ամ րագ րում է որ պես Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ժա ռան
գու թյան մաս: Իրա վուն քի գե րա կա յու թյան հիմ նա րար հայե ցա կե տե րից է իրա վա կան որո
շա կի ու թյան սկզբուն քը, որը inter alia պա հան ջում է, որ դա տա րա նի կող մից որևէ հար ցի 
կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տը կաս կած չհա րու ցի (տե՛ս Բրու
մա րես կուն ը նդ դեմ Ռու մի նիայի Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.10.1999 
թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 28342/95, կետ 61): 

Սույն գոր ծով Վա հե Դավ թյա նը 22.12.2014 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել 
դա տա րան, որին պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր չի կցել (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 3– 7): Դա տա րա նը 25.12.2014 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մումն ըն դու նել է վա րույթ՝ 
չանդ րա դառ նա լով պե տա կան տուր քի հար ցին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 1): 03.08.2015 թվա կա
նի վճռով Դա տա րա նը դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել է լուծ ված (հա տոր 2– րդ, 
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գ.թ. 82): 03.09.2015 թվա կա նի լրա ցու ցիչ վճռով Դա տա րա նը վճռել է Ըն կե րու թյու նից 
ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել բռնա գանձվե լիք 2.589.861 ՀՀ դրա մի՝ որ պես գոր ծուղ
ման հա մար չվճար ված օրա պա հի կի և 225.000 ՀՀ դրա մի՝ որ պես երե խայի ծննդյան կա
պակ ցու թյամբ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի 3.4.4– րդ կե տով նա խա տես ված և չվճար ված նյու
թա կան օգ նու թյան գու մար նե րի 2 տո կո սը՝ որ պես չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար 
(հա տոր 2– րդ, գ.թ. 102):

Ն կա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման մաս նա կի ո րեն՝ 
2.172.162 ՀՀ դրամ՝ որ պես պա կաս վճար ված օրա պա հիկ, բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա
սով, որ պի սի պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շումն այդ մա սով են թա կա է բե
կան ման, իսկ հայ ցը՝ մերժման, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այս պա հան ջի մա սով 
հայ ցա դի մու մի հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը (2.172.162 ՀՀ դրա
մի 2 տո կո սը) պա տաս խա նո ղի վրա դրվել չի կա րող: Հետևա բար այս մա սով պե տա կան 
տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված՝ ել նե լով վերն ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր
քո րո շում նե րից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև գտնում է, որ Վա հե Դավ թյա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան են
թա կա է բռնա գանձման 65.164 ՀՀ դրամ (2.172.162  *  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, ինչ պես նաև 65.164 ՀՀ դրամ 
(2.172.162  *  3 %)՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման գու մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

ցիա կան դա տա րա նի 03.12.2015 թվա կա նի որոշ ման՝ « Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» փակ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Վա հե Դավ թյա նի՝ 2.172.162 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր
ծուղ ման հա մար չվճար ված օրա պա հի կի գու մար բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սով հայ ցը 
բա վա րա րե լու և դրա հետ կապ ված` կող մե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխման մա սով 
Երևան քա ղա քի Էրե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նի 03.08.2015 թվա կա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու մա սը, և այդ 
մա սով այն փո փո խել՝ Վա հե Դավ թյա նի հայցն ը նդ դեմ « Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» 
փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան` 2.172.162 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր ծուղ ման հա մար չվճար
ված օրա պա հի կի գու մար բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սով, մեր ժել՝ այդ մա սով հայ ցա դի
մու մի հա մար նա խա տես ված դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րե լով լուծ ված: 

Ո րո շու մը՝ մնա ցած մա սով, թող նել օրի նա կան ուժի մեջ: 
2. Վա հե Դավ թյա նից հօ գուտ « Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» փակ բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 65.164 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Վա հե Դավ թյա նից հօ գուտ « Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» փակ բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 65.164 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
ենթա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ2/0078/04/14 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ2/0078/04/14    
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Տա վա րա ցյան
Դա տա վոր ներ`    Ա. Պետ րո սյան 
    Գ. Կա րա խա նյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ.  ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Կենտրո նի 

հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա
ցիա կան դա տա րա նի 27.04.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Տես չու թյան դի մու մի ը նդ դեմ 
Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա 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՝ Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նին ճա նա

չել սնանկ: 
ՀՀ Կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Սեդ րա

կյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 03.02.2015 թվա կա նի վճռով դի մու մը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 

27.04.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա
րար վել է՝ Դա տա րա նի 03.02.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր 
քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տես չու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նը:

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

վո րում նե րով. 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ 

հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծը:
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Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով. 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ չի գնա հա տել գոր ծում առ կա 

ապա ցույց նե րը, այ լա պես կպար զեր, որ Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի պար տա վո րու թյուն նե
րը պե տա կան բյու ջե ի նկատ մամբ առա ջա ցել են 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին, այ սինքն՝ 2011 
թվա կա նի 3– րդ եռամ սյա կի հաշ վարկ նե րի հիմ քով, որոնց ներ կա յաց ման հա մար օրեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տը եռամ սյա կին հա ջոր դող ամս վա՝ հոկ տեմ բե րի 20– ն է: Հետևա բար 
Տես չու թյանն Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին հայտ նի է դար ձել 
20.10.2011 թվա կա նից ան մի ջա պես հե տո: 11.11.2011 թվա կա նին էլ հար կային մարմ նի կող մից 
ՀՀ վար չա կան դա տա րան 7.960.481 ՀՀ դրա մի բռնա գանձման պա հանջ է ներ կա յաց վել, և 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի թիվ ՎԴ/7022/05/11 վար չա կան գոր ծով կա յաց րած վճռի հի ման 
վրա տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ, որն ուղարկ վել 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 ապա հո վող ծա ռա յու թյուն` կա տա րումն 
ապա հո վե լու նպա տա կով: ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան 16.05.2014 թվա կա նի որոշ մամբ կա տա րո
ղա կան վա րույթն ավարտ վել է, իսկ 24.11.2014 թվա կա նին Տես չու թյու նը դի մել է ՀՀ Կո տայ քի 
մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նին սնանկ ճա նա
չե լու պա հան ջով, որը բա վա րար վել է: Հետևա բար Տես չու թյան գոր ծո ղու թյուն ներն օրեն քի 
շրջա նակ նե րում են, այ սինքն` որ պես լիա զոր ված պե տա կան մար մին` Տես չու թյունն Ա/Ձ 
Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջը ներ կա յաց րել է ՀՀ օրենսդրու թյա նը 
հա մա պա տաս խան:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 27.04.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 03.02.2015 
թվա կա նի վճռին:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, քա նի որ Տես չու թյունն առա ջին ան

գամ պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վար կը Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նին ներ կա յաց րել է 06.10.2011 
թվա կա նին, որը կա րող է դիտ վել որ պես պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պահ: 

Բա ցի այդ, թիվ ՎԴ/7022/05/11 վար չա կան գոր ծով Տես չու թյու նը բաց է թո ղել դա տա
կան ակ տը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը, որը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 17.03.2014 
թվա կա նի որոշ մամբ ճա նաչ վել էր հար գե լի և վե րա կանգն վել: Այ նու հետև ՀՀ վար չա կան 
վե րաքննիչ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի որոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
17.03.2014 թվա կա նի որո շու մը վե րաց վել է, որի հի ման վրա ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա
րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյու նը (այ սու
հետ` Ծա ռա յու թյուն) 16.05.2014 թվա կա նի որոշ մամբ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տել է: 
Իրա կա նում թիվ ՎԴ/7022/05/11 վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյունը Ա/Ձ 
Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նին պատ կա նող գույ քի կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան 
հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տել էր 04.04.2012 թվա կա նի որոշ մամբ, ին չը նշա
նա կում է, որ Տես չու թյունը Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նին պատ կա նող գույ քի կամ դրա մա
կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին իմա ցել է դեռևս 2012 թվա կա նի ապ րիլ ամ սին, 
մինչ դեռ սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց րել է 24.11.2014 թվա կա նին, այ
սինքն` 32 ամիս ան ց: Հետևա բար Տես չու թյու նը, խախ տե լով «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» կե տի պա հանջնե րը, զրկ վել է սնանկ ճա նա չե լու 
մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու իրա վուն քից: 

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) Ը ստ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Կենտրո նի 

հար կային տես չու թյան հայ ցի ը նդ դեմ Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի՝ գու մա րի բռնա
գանձման պա հան ջի մա սին, թիվ ՎԴ/7022/05/11 գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
23.08.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նից 
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հօգուտ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Կենտրո նի 
հար կային տես չու թյան բռնա գանձվել է 5.195.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պե տա կան տուր քի գծով 
պարտ քի գու մար, և 105.915 ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա պա հան ջի բա վա րար ված մա սով հայց
վո րի կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տուց ման գու մար (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 18– 23, 53– 56):

2) 24.11.2014 թվա կա նին Տես չու թյու նը դա տա րան է ներ կա յաց րել դի մում` Ա/Ձ Մկրտիչ 
Հա րու թյու նյա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին: Դի մու մի հիմ քում դրվել է ՀՀ վար չա
կան դա տա րա նի 23.08.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ թիվ ՎԴ/7022/05/11 վճռով հաս
տատ ված վճա րային պար տա վո րու թյու նը, ինչ պես նաև պար տա դիր սո ցիա լա կան ապա հո
վու թյան վճա րի գծով 19.11.2014 թվա կա նի դրու թյամբ 240.459 ՀՀ դրա մի չա փով և եկամ
տային հար կի գծով 19.11.2014 թվա կա նի դրու թյամբ 92.145 ՀՀ դրա մի չա փով Մկրտիչ Հա րու
թյու նյա նի պար տա վո րու թյուն նե րը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 3– 5, 25): 

3) Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի կող մից 12.01.2015 թվա կա նին առար կու թյուն է ներ կա յաց վել 
դա տա րան, որով վեր ջինս, առար կե լով իրեն սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մի դեմ, նշել է, որ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.08.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ թիվ ՎԴ/7022/05/11 վճի
ռը են թա կա չէ կա տար ման, քա նի որ ան ցել է այդ վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 49):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց
ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում «Ս նան կու
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի ար
տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ պար տա պա նին հար կադ րա բար սնանկ ճա նա չե լու առանձնա հատ կու
թյուն նե րին այն դեպ քում, երբ վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը հիմ նա վոր
վում է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով կամ բխում է օրեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր 
կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա
նը կա րող է սնանկ ճա նաչ վել դա տա րա նի վճռով` սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ (կա մա վոր 
սնան կու թյան  դի մում) կամ պար տա տի րոջ պա հան ջով (հար կադրված ս նան կու թյան  դի
մում), եթե պար տա պանն ան վճա րու նակ է:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ պար տա պա նը դա տա րա նի վճռով կա րող է սնանկ ճա նաչ վել հար կադրված ս նան
կու թյան  դի մու մի հի ման վրա, եթե թույլ է տվել օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ
խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյուն
նե րի 60– օ րյա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տանց, և վճռի կա յաց ման պա հին նշված կե տան
ցը շա րու նակ վում է (փաս տա ցի ան վճա րու նա կու թյուն)։ Վճա րային պար տա վո րու թյունն 
ան վի ճե լի է, եթե պար տա պա նը չի առար կում դրա դեմ կամ եթե առար կում է հի շյալ 
պար տա վո րու թյան դեմ, սա կայն` 

ա) վճա րային պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով կամ 
դա տավճռով, և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը,

բ) պա հան ջը հիմն ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի ապա ցու ցում, որ 
տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա րար հիմ քեր ունի (նե րա ռյալ` պա հան ջի հաշ վան ցը),

գ) պա հան ջը բխում է օրեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ 
վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից, և պար տա պա նը չի ապա ցու ցում, որ 
տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա րար հիմ քեր ունի (նե րա ռյալ պա հան ջի հաշ վան ցը),

դ) պա հան ջի չվի ճարկ վող մա սը գե րա զան ցում է օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը:
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«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և հա մայն քի բյու ջե նե րի նկատ մամբ դրա մային պար տա
վո րու թյուն նե րով (այդ թվում` հար կե րի, տուր քե րի, պար տա դիր այլ վճա րում նե րի գծով) հա
մա պա տաս խան իրա վա սու պե տա կան կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու նույն օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե րի առ
կա յու թյան դեպ քում պար տա վոր են պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջով դի մել 
դա տա րան հետևյալ դեպ քե րում և ժամ կետ նե րում` լիա զոր ված պե տա կան հա մա պա տաս
խան մար մի նը` հար կե րի, տուր քե րի, մաք սա տուր քե րի, այլ պար տա դիր վճա րում նե րի կամ 
վար չա րա րու թյու նից ծա գած տու գան քնե րի գծով վճա րումն ուշաց նե լու դեպ քում պար տա
վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հին հա ջոր դող 6 ամս վա ըն թաց քում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` եթե գույ քի 
բռնա գանձման վե րա բե րյալ վճռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում, պար տա պա նի ողջ 
գույ քի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա րա գա յում, պարզ վում է, որ այդ գույքն օրեն քով 
սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի և ավե լի չա փով բա վա րար չէ 
պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա
րումն ապա հո վե լու հա մար կամ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան 
որևէ կա տա րո ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) պա
հան ջը բա վա րա րե լու դեպ քում գույ քի օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա զա րա պա տի կի և ավե լի չա փով ան բա վա րա րու թյան դեպ քում ան հնա րին կդառ նա այդ 
կամ այլ կա տա րո ղա կան վա րույ թով (վա րույթ նե րով) որևէ այլ պար տա տի րոջ (պա հան ջա
տի րոջ) հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րու մը, ապա հար կա դիր կա
տա րո ղը պար տա վոր է ան հա պաղ կա սեց նել կա տա րո ղա կան վա րույ թը (վա րույթ նե րը) և 
առա ջար կել պար տա տի րո ջը և պար տա պա նին նրան ցից որևէ մե կի նա խա ձեռ նու թյամբ ոչ 
պա կաս, քան 60– օ րյա ժամ կե տում սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նել դա տա րան։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 
առա ջին մա սում նշված պե տա կան մար մին նե րի սահ ման ված ժամ կե տում սնան կու թյան դի մում 
չներ կա յաց նե լու դեպ քում դրանք ներ կա յաց նում են դա տա խա զու թյան մար մին նե րը` նույն օրեն
քով սահ ման ված կար գով, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ առ կա է տվյալ ան ձին սնանկ 
ճա նա չե լու դի մում ներ կա յաց նե լուց ձեռնպահ մնա լու մա սին կա ռա վա րու թյան որո շու մը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` նույն օրեն քի 
6– րդ հոդ վա ծում նշված պե տա կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի իրա վա
սու պաշ տո նա տար ան ձինք նույն հոդ վա ծում նա խա տես ված դեպ քե րում և ժամ կե տում 
պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու դի մում չներ կա յաց նե լու դեպ քում ան ձնա կան գույ քային 
պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում դրա հետևան քով` հա մա պա տաս խա նա բար Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյա նը և հա մայն քին պատ ճառ ված վնա սի հա մար:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ հար կադրված սնան կու թյան 
դեպ քում պար տա պա նը սնանկ է ճա նաչ վում, եթե նա թույլ է տվել օրեն քով սահ ման ված նվա
զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո
րու թյուն նե րի 60– օ րյա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տանց, և վճռի կա յաց ման պա հին նշված կե
տան ցը շա րու նակ վում է (փաս տա ցի ան վճա րու նա կու թյուն)։ Ը նդ որում, օրենսդի րը, ամ րագ
րե լով, որ վճա րային պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է, եթե պար տա պա նը չի առար կում դրա 
դեմ, միա ժա մա նակ սահ մա նել է այն հիմ քե րը, որոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում նույ նիսկ 
պար տա պա նի կող մից առար կու թյուն ներ կա յաց վե լու դեպ քում պար տա վո րու թյունն ան վի ճե
լի է: Այդ հիմ քերն են՝ 

–   երբ վճա րային պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով 
կամ դա տավճռով, և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը, 

–   երբ պա հան ջը հիմն ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի ապա ցու
ցում, որ տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա րար հիմ քեր ունի (նե րա ռյալ պա
հան ջի հաշ վան ցը), 

–   երբ պա հան ջը բխում է օրեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր 
այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից, և պար տա պա նը չի 
ապա ցու ցում, որ տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա րար հիմ քեր ունի (նե րա
ռյալ պա հան ջի հաշ վան ցը), 
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–   երբ պա հան ջի չվի ճարկ վող մա սը գե րա զան ցում է օրեն քով սահ ման ված նվա զա
գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 25.02.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 735 որոշ մամբ 
անդրա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով «անվ ճա րու նա կու թյուն» 
հաս կա ցու թյա նը, նշել է որ «անվ ճա րու նա կու թյու նը» մի վի ճակ է, երբ պար տա պանն ը նդ
հա նուր առ մամբ ան կա րող է վճա րե լ իր պարտ քե րը պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու 
հա մար նա խա տես ված ժամ կետ նե րում, կամ երբ պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րի 
ը նդ հա նուր գու մա րը գե րա զան ցում է նրա ակ տիվ նե րի ար ժե քը: Այ սինքն՝ ան վճա րու նա
կու թյու նը նշա նա կում է վճա րե լու կա րո ղու թյան բա ցա կա յու թյուն: Միա ժա մա նակ ՀՀ սահ
մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրեն քը հիմն վում է «անվ ճա րու նա կու թյան 
կան խա վար կա ծի» վրա, այն է՝ եթե պար տա պանն ի վի ճա կի չէ կա տա րե լու ժամ կե տանց 
վճա րային պար տա վո րու թյուն նե րը, ապա ի սկզբա նե են թադրվում է, որ նա փաս տա ցի ո
րեն ան վճա րու նակ է, և այդ են թադ րու թյու նը գոր ծում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ ժամ
կե տանց պար տա վո րու թյու նը չի կա տար վել կամ վի ճարկ վել ու հերք վել: Ը նդ որում, «անվ
ճա րու նա կու թյան կան խա վար կածն» իր հեր թին հիմն վում է պար տա պա նի « բա րեխղ ճու
թյան և պար տա ճա նա չու թյան կան խա վար կա ծի» վրա, այ սինքն՝ եթե պար տա պա նը չի 
կա տա րում իր պար տա վո րու թյուն նե րը, ապա ի սկզբա նե պար տա վո րու թյան չկա տա րու մը 
բա ցատրվում է ոչ թե նրա ան բա րեխղ ճու թյամբ, այլ վճա րում կա տա րե լու կա րո ղու թյան 
բա ցա կա յու թյամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ել նե լով ան ձին սնանկ ճա նա
չե լու տար բեր հիմ քե րի առանձնա հատ կու թյուն նե րից` օրենսդիրն ան ձին սնանկ ճա նա չե լու 
յու րա քան չյուր հիմ քի հա մար սահ մա նել է տար բեր կար գա վո րում ներ: Այ սինքն՝ կախ ված այն 
հան գա ման քից, թե սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տով սահ ման ված որ հիմքն է ըն կած, կի րառ վում է տվյալ հիմ քին 
բնո րոշ օրենսդրա կան կար գա վո րու մը: Ը ստ այդմ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո լոր 
այն դեպ քե րում, երբ սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում ըն կած է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի «գ» են թա կե տը, այն է՝ պա հան ջը բխում է օրեն քով 
սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի պար
տա վո րու թյու նից, և պար տա պա նը չի ապա ցու ցում տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա
րար հիմ քեր ունե նա լու հան գա ման քը (նե րա ռյալ պա հան ջի հաշ վան ցը), ապա հա մա պա տաս
խան իրա վա սու պե տա կան մար մի նը պար տա վոր է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու դի մում 
ներ կա յաց նել, եթե հար կե րի, տուր քե րի, մաք սա տուր քե րի, այլ պար տա դիր վճա րում նե րի կամ 
վար չա րա րու թյու նից ծա գած տու գան քնե րի գծով վճա րումն ուշաց վում է: Ը նդ որում, պար տա
պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մումն իրա վա սու պե տա կան մար մի նը պետք է ներ կա
յաց նի պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հին հա ջոր դող 6 ամս վա ըն թաց քում: 
Միա ժա մա նակ օրենսդի րը սահ մա նել է, որ պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հին հա
ջոր դող 6 ամս վա ըն թաց քում հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի կող մից սնան կու
թյան դի մում չներ կա յաց վե լու դեպ քում ան ձին սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը ներ կա յաց նում են 
դա տա խա զու թյան մար մին նե րը` նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ը ստ է ու թյան օրենսդի րը, 
պե տա կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մար սահ մա նե լով սնան կու
թյան դի մում ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա նա փա կում, միա ժա մա նակ նա խա տե սել է 
նաև դրա խախտ ման հետևանքնե րը` մի դեպ քում` սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու իրա
վուն քը վե րա պա հե լով այլ պե տա կան մարմ նին` դա տա խա զու թյա նը, մյուս դեպ քում` սահ մա
նե լով հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձանց գույ քային պա տաս խա նատ վու թյուն ժամ
կե տի խախտ ման հետևան քով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը և հա մայն քին պատ ճառ
ված վնա սի հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ պե տա կան և տե ղա կան ինքնա
կա ռա վար ման մար մին նե րի իրա վա սու պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից ՀՀ օրենսդրու
թյամբ վե րա պահ ված պար տա կա նու թյուն նե րի՝ սահ ման ված ժամ կե տում չի րա գոր ծումն 
ինքնին չի հան գեց նում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քե րի վե րաց մա նը, այլ պար
տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու իրա վուն քը փո խանցվում է պե տա կան այլ մարմ նին` դա տա
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խա զու թյանը, որ պի սի պայ ման նե րում իրա վա սու պե տա կան մար մի նը դա դա րում է լի նել 
պատ շաճ դի մող: 

Ընդ որում, վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը վե րա բե րում են միայն «Ս նան
կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի «գ» են թա կե տով նա խա
տես ված հիմ քին:

Մինչ դեռ օրենսդիրն այլ կար գա վո րում է սահ մա նել այն դեպ քե րի հա մար, երբ սնան
կու թյան դի մու մի հիմ քում դրված է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի 1– ին կե տի «ա» են թա կե տը: Այս պես` բո լոր այն դեպ քե րում, երբ սնան կու թյան դի մու
մի հիմ քում ըն կած է դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հաս տատ ված վճա րային 
պար տա վո րու թյու նը, իսկ պար տա պա նը ող ջա միտ ժամ կե տում չի կա տա րում այդ վճռից 
բխող իր պար տա վո րու թյու նը, ապա պար տա տերն իրա վա սու է իր իրա վունքնե րի պաշտպա
նու թյունն իրա կա նաց նե լու եր կու եղա նա կով, այն է՝ կա՛մ սնան կու թյան դի մու մով դի մել դա
տա րան, կա՛մ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տում օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը ներ կա
յաց նել հար կա դիր կա տար ման: Ը նդ որում, այն դեպ քում, երբ վճռի հար կա դիր կա տար ման 
ըն թաց քում պարզ վում է, որ գույ քը բա վա րար չէ պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ 
պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան կա տա րումն ապա հո վե լու հա մար, կամ դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան որևէ կա տա րո ղա կան վա րույ թով (վա րույթ
նե րով) պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) պա հան ջը բա վա րա րե լու դեպ քում գույ քի օրեն
քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կի և ավե լի չա փով ան բա
վա րա րու թյան դեպ քում ան հնա րին կդառ նա այդ կամ այլ կա տա րո ղա կան վա րույ թով (վա
րույթ նե րով) որևէ այլ պար տա տի րոջ (պա հան ջա տի րոջ) հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րի 
ամ բող ջա կան կա տա րու մը, ապա հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է ան հա պաղ կա սեց
նել կա տա րո ղա կան վա րույ թը (վա րույթ նե րը) և առա ջար կել պար տա տի րո ջը և պար տա պա
նին նրան ցից որևէ մե կի նա խա ձեռ նու թյամբ ոչ պա կաս, քան 60– օ րյա ժամ կե տում սնան
կու թյան դի մում ներ կա յաց նել դա տա րան։

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ սնան
կու թյան հիմ քում դրված է դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հաս տատ ված 
վճա րային պար տա վո րու թյու նը, ապա պար տա տե րը սնան կու թյան դի մու մը դա տա րան 
պետք է ներ կա յաց նի վճա րային պար տա վո րու թյուն սահ մա նող օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տա կան ակտն օրեն քով սահ ման ված կար գով կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի 
սահ ման նե րում: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման հետևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան
գա ման քով, որ վճա րային պար տա վո րու թյուն uահ մա նող օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա
կան ակտն օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տում կա տար ման չներ կա յաց նե լու դեպ քում տվյալ 
վճռից բխող իրա վուն քներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը են թա կա չեն իրա կա նաց ման: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դար ձել է դա տա րա
նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հաս տատ ված վճա րային պար տա վո րու թյա նը՝ որ պես 
ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քին: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րել է, որ այն դեպ քում, երբ պար տա պա նից գու մար պա հան ջե լու և հե տա գա յում սնանկ ճա
նա չե լու պար տա տի րոջ իրա վուն քի ծագ ման հիմ քում ըն կած է օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա
տա կան ակ տը, և նշված դա տա կան ակտն օրեն քով սահ ման ված մեկ տար վա ժամ կե տում 
կա տար ման չի ներ կա յաց վում, պար տա տե րը զրկ վում է այդ իրա վուն քի իրա կա նաց ման իրա
վա կան հնա րա վո րու թյու նից, իսկ պար տա պանն ազատ վում է նույն վճռով սահ ման ված պար
տա վո րու թյու նից: Նշվա ծի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն հետևու թյան, 
որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի «ա» են թա կե տով 
պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քը բա ցա կա յում է (տե՛ս «Արդ շին բանկ» ԲԲԸ– ն ը նդ դեմ 
«Արոր– Բագ րատ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի թիվ ՀՔԴ4/0024/04/08 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ այն դեպ քում, երբ 
սնանկ ճա նա չե լու վճռի հիմ քում դրված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և հա մայն քի բյու ջե
նե րի նկատ մամբ դրա մային պար տա վո րու թյուն նե րի (այդ թվում` հար կե րի, տուր քե րի, պար
տա դիր այլ վճա րում նե րի գծով) կա տար մա նը պար տա վո րեց նող` օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
վճիռ, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով նա խա տես ված սահ մա
նա փա կու մը չի կա րող կի րառ վել: Այլ կերպ ասած` պա հան ջա տեր հան դի սա ցող պե տա կան 
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կամ հա մայն քային մար մի նը կաշ կան դված չէ վե ցամ սյա ժամ կե տով, և նշված ժամ կե տում նրա 
լիա զո րու թյուն նե րի չկա տա րու մը չի են թադ րում հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի փո խան ցում դա
տա խա զու թյա նը: 

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով 
սնան կու թյան դի մու մը քննե լիս դա տա րան նե րը պետք է նախևա ռաջ պար զեն սնան կու թյան 
դի մու մի հիմ քում ըն կած՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին 
կե տով սահ ման ված հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը, որից հե տո միայն բա ցա հայ տեն 
հա մա պա տաս խան հիմ քի (հիմ քե րի) հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով յու րա քան չյուր 
հիմ քի հա մար օրենսդրի կող մից սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը դի մու մը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ տվյալ դեպ
քում պար տա տի րոջ նկատ մամբ պար տա պա նի պար տա վո րու թյուն նե րը մար ված չեն, վճռի 
կա յաց ման պա հին դրանք գե րա զան ցում են օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա
վար ձի հա զա րա պա տի կը, որ պի սի պայ ման նե րում դի մու մը են թա կա է բա վա րար ման: Միա
ժա մա նակ Դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի կող մից ներ կա յաց ված 
առար կու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ պա տաս խա նող Մկրտիչ Հա րու թյու նյանն առար կել է 
դի մու մի դեմ, սա կայն չի ներ կա յաց րել առար կու թյու նը հիմ նա վո րող բա վա րար ապա ցույց
ներ, որ պի սի պայ ման նե րում առար կու թյան մեջ նշված փաս տե րը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում 
դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է առար կու թյուն ներ կա յաց նող կող մը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լով, Դա տա րա նի վճի ռը բե
կա նե լով և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ «տ վյալ դեպ քում դի
մու մի հիմ քում դրվել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.08.2012 թվա կա նի թիվ ՎԴ/7022/055/11 
վճի ռը, որն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 21.01.2013 թվա կա նին, մինչ դեռ Տես չու թյու նը դի մու մը 
դա տա րան է ներ կա յաց րել 24.11.2014 թվա կա նին»: Միա ժա մա նակ Վե րաքննիչ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ « Դա տա րա նը, մինչև ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քե րին անդրա դառ նա
լը, պար տա վոր էր պար զել հետևյալ հան գա մանքնե րը՝ ե՞րբ է հա մար վում Տես չու թյան կող
մից պար տա պա նի պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա հը, արդյո՞ք Տես չու թյան կող մից 
սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց վել է պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման պա
հին հա ջոր դող 6 ամս վա ըն թաց քում, եթե ոչ, ապա արդյո՞ք նման պայ ման նե րում Տես չու թյու
նը սույն գոր ծով հան դի սա նում է պատ շաճ դի մող»: 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով սույն գոր ծի 
փաս տե րին և Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Սույն գոր ծով Տես չու թյան կող մից Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նին սնանկ ճա նա չե լու դի
մու մի հիմ քում դրվել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.08.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ 
թիվ ՎԴ/7022/05/11 վճռով հաս տատ ված ան վի ճե լի պար տա վո րու թյու նը, ինչ պես նաև պար
տա դիր սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան վճա րի գծով 19.11.2014 թվա կա նի դրու թյամբ 240.459 
ՀՀ դրա մի չա փով և եկամ տային հար կի գծով 19.11.2014 թվա կա նի դրու թյամբ 92.145 ՀՀ դրա
մի չա փով Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի պար տա վո րու թյուն նե րը: Տես չու թյու նը հա մա պա տաս
խան դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց րել 24.11.2014 թվա կա նին: Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նը 
Դա տա րան ներ կա յաց ված առար կու թյամբ նշել է, որ Տես չու թյան պա հան ջը են թա կա է 
մերժման օրեն քով սահ ման ված վեցամ սյա ժամ կե տը բաց թող նե լու հետևան քով: Միա ժա
մա նակ առար կու թյու նում նշվել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.08.2012 թվա կա նի թիվ 
ՎԴ/7022/055/11 վճի ռը են թա կա չէ կա տար ման, քա նի որ ան ցել է այդ վճռի հի ման վրա 
տրված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ան
ձին սնանկ ճա նա չե լու Տես չու թյան դի մու մի հիմ քում ըն կած է եր կու հիմք՝ 

1) ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.08.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ թիվ 
ՎԴ/7022/05/11 վճռով հաս տատ ված ան վի ճե լի պար տա վո րու թյու նը, 

2) օ րեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու 
պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նը՝ տվյալ դեպ քում պար տա դիր սո ցիա լա կան ապա հո
վու թյան վճա րի գծով և եկամ տային հար կի գծով Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի պար տա վո րու
թյուն նե րը:
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Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ պար տա պա նին սնանկ ճա
նա չե լու հիմ քե րից յու րա քան չյու րի կա պակ ցու թյամբ սույն գոր ծով են թա կա էին պարզ ման 
հետևյալ հան գա մանքնե րը՝

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.08.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ թիվ ՎԴ/7022/05/11 
վճռով հաս տատ ված ան վի ճե լի պար տա վո րու թյան կա պակ ցու թյամբ պետք է պարզ վե ին՝ 

1) արդյո՞ք վճռով ճա նաչ ված վճա րային պար տա վո րու թյու նը գե րա զան ցում է նվա զա
գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը, եթե այո, 

2) արդյո՞ք թույլ է տվել այդ պար տա վո րու թյան 60– օ րյա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տանց, 
և վճռի կա յաց ման պա հին նշված կե տանցն արդյո՞ք շա րու նակ վում է, եթե այո, 

3) արդյո՞ք բաց չի թողնվել տվյալ վճիռն օրեն քով սահ ման ված կար գով կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը: 

Օ րեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար
տա պա նի պար տա վո րու թյան սնան կու թյան հիմ քի կա պակ ցու թյամբ պետք է պարզ վեն՝

1) արդյո՞ք պար տա պա նը թույլ է տվել այդ պար տա վո րու թյուն նե րի նվա զա գույն աշ խա
տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող պար տա վո րու թյուն նե րի 60– օ րյա կամ ավե լի 
ժամ կե տով կե տանց, և վճռի կա յաց ման պա հին արդյո՞ք նշված կե տան ցը շա րու նակ վում է,

2) ո՞ր պա հին է Տես չու թյու նը հայտ նա բե րել Ա/Ձ Մկրտիչ Հա րու թյու նյա նի պար տա վո
րու թյու նը, 

3) արդյո՞ք «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով ան ձին սնանկ ճա
նա չե լու դի մու մը Տես չու թյան կող մից ներ կա յաց վել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6–  րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «ա» կե տով սահ ման ված պար տա վո րու թյան հայտ նա բեր ման 
պա հից վեցամ սյա ժամ կե տի պահ պան մամբ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րը նշված հան գա մանքներն է ա կան նշա
նա կու թյուն ունեն սույն գոր ծի լուծ ման հա մար, որոնք, սա կայն, Դա տա րա նում գոր ծի ըն
թաց քում չեն պարզ վել, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված՝ Վե րաքննիչ դա տա րա նը բե կա նել է Դա
տա րա նի վճի ռը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով չի իրա կա նաց վել 
լրիվ և բազ մա կող մա նի քննու թյուն՝ սնան կու թյան հիմ քե րից յու րա քան չյու րի հիմ նա վոր վա ծու
թյու նը և դրան ցից յու րա քան չու րի կա պակ ցու թյամբ օրեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գի 
պահ պան ված լի նե լը պար զե լու ուղ ղու թյամբ, հետևա բար առ կա է գոր ծի նոր քննու թյան ան
հրա ժեշ տու թյուն՝ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
գոր ծի հան գա մանքնե րը պար զե լու հա մար:

Վե րոն շյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով մաս նա կի ո րեն հիմ նա վոր վում են վճռա բեկ 
բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը: 

Վե րոն շյալ հիմ նա վոր մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քի 
քննու թյան ար դյունքնե րով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին են թա կե տով նա խա տես ված` Վճռա բեկ դա
տա րա նի` դա տա կան ակ տը օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու լիա զո րու թյու նը` սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ թեև Վե րաքննիչ դա տա րանն իրա վա ցի ո րեն գտել է, որ առ կա է գոր ծի նոր քննու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյուն, որի շրջա նակ նե րում, ի թիվս այլ հար ցե րի, են թա կա է պարզ ման Տես
չու թյան՝ պատ շաճ հայց վոր հան դի սա նա լու հան գա ման քը, սա կայն Վե րաքննիչ դա տա
րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում դրված են եր կու տար բեր 
իրա վա կան հիմ քեր, որոն ցից յու րա քան չյու րի հա մար օրենսդի րը նա խա տե սել է կար գա վոր
ման որո շա կի առանձնա հատ կու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես, այն դեպ քում, երբ պա հան ջը 
բխում է օրեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու 
պար տա պա նի պար տա վո րու թյու նից, օրենսդի րը ոչ միայն ժամ կե տային սահ մա նա փա
կում է նա խա տե սել սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու կա պակ ցու թյամբ, այլև այդ ժամ
կե տում դի մում չներ կա յաց նե լու դեպ քում նման լիա զո րու թյու նը փո խանցված է հա մա րում 
այլ մար մ նի՝ ի դեմս դա տա խա զու թյան: Մինչ դեռ այն դեպ քում, երբ պա հան ջը բխում է օրի
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նա կան ուժի մեջ մտած վճռով ճա նաչ ված պար տա վո րու թյու նից, օրենսդի րը սնան կու թյան 
դի մում ներ կա յաց նե լու սուբյեկ տի հար ցում որևէ սահ մա նա փա կում չի նա խա տե սել: Հետևա
բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից բարձրաց ված՝ 
վե րը նշված հար ցադ րու մը կի րա ռե լի է միայն սնան կու թյան դի մու մի հիմ քում դրված՝ օրեն
քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր կամ պար տա դիր այլ վճար ներ վճա րե լու պար տա պա նի 
պար տա վո րու թյու նից բխող պա հան ջի պա րա գա յում, մինչ դեռ նույն սնան կու թյան դի մու մի 
հիմ քում դրված մյուս՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով ճա նաչ ված պար տա վո րու թյու նից 
բխող պա հան ջի պա րա գա յում Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը սխալ 
են, քա նի որ Տես չու թյունն այս մա սով պատ շաճ սուբյեկտ է: Նման պա րա գա յում Վճռա բեկ 
դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը մա սամբ սխալ է 
պատ ճա ռա բան ված, գտնում է, որ այն պետք է օրի նա կան ուժի մեջ թող նել սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա րա
նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րած ան ձը 
վճա րել է վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, իսկ վճռա բեկ 
բո ղո քը են թա կա է մերժման, գտնում է, որ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում դա տա կան 
ծախ սե րի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 27.04.2015 

թվա կա նի որո շու մը թող նել օրի նա կան ուժի մեջ` սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 
2. Վճռա բեկ բո ղո քի կա պակ ցու թյամբ դա տա կան ծախ սի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են

թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան                Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/4073/02/14
դա տա րա նի որո շում                2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/4073/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ս. Մի քայե լյան
Դա տա վոր ներ`    Ն. Բար սե ղյան
    Մ. Հար թե նյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ար մեն Փե րո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սո նա Գուլ քա

նյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.12.2015 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Անի Սարգսյա նի ը նդ դեմ Ար մեն Փե րո յա նի, եր րորդ ան ձ Երևան 
քա ղա քի Նոր Նորք վար չա կան շրջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի` 
երե խայի մշ տա կան բնա կու թյան վայ րը որո շե լու պա հան ջի մա սին, և ը ստ հա կընդ դեմ հայ
ցի Ար մեն Փե րո յա նի ը նդ դեմ Անի Սարգսյա նի` երե խայի տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա 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` Անի Սարգսյա նը պա հան ջել է Մա րիամ Փե րո յա նի (ծն ված 

02.05.2010 թվա կա նին) բնա կու թյան վայ րը սահ մա նել մոր` Անի Սարգսյա նի բնա կու թյան 
վայ րը: 

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ար մեն Փե րո յա նը պա հան ջել է տրա մադ րել 
տե սակ ցու թյուն ան չա փա հաս Մա րիամ Փե րո յա նի հետ հետևյալ ժա մա նա կա ցույ ցով` գի շե
րա կա ցով` յու րա քան չյուր ուր բաթ օրը ժա մը 18:00– ից մինչև կի րա կի օրը ժա մը 16:00– ն, 
առանց մոր` Անի Սարգսյա նի ներ կա յու թյան: 

Երևա նի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա
րա նի (դա տա վոր` Ն. Մար գա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 06.08.2015 թվա կա նի վճռով հայ
ցը բա վա րար վել է, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն. վճռ վել է` 
02.05.2010 թվա կա նին ծն ված Մա րիամ Փե րո յա նի բնա կու թյան վայ րը սահ մա նել մոր` Անի 
Սարգսյա նի հետ, 02.05.2010 թվա կա նին ծն ված Մա րիամ Փե րո յա նի հետ նրա հայր Ար մեն 
Փե րո յա նի` երե խայի հետ շփվե լու և նրա դաս տիա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար սահ
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մա նել տե սակ ցու թյան կարգ` յու րա քան չյուր շա բաթ վա երեք շաբ թի և ուր բաթ օրե րին` ժա մը 
18:00– ից մինչև 21:00– ն, և կի րա կի օրը` ժա մը 10:00– ից մինչև 20:00– ն` սկզբնա կան շրջա նում 
երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
18.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ար մեն Փե րո յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս
նա կի ո րեն` Դա տա րա նի 06.08.2015 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կի ո րեն բե կան վել է և փո
փոխ վել` հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` 02.05.2010 թվա կա նին ծն ված 
Մա րիամ Փե րո յա նի հետ նրա հայր Ար մեն Փե րո յա նի` երե խայի հետ շփվե լու և դաս տիա
րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար սահ ման վել է տե սակ ցու թյան կարգ` յու րա քան չյուր շա
բաթ վա ուր բաթ ու շա բաթ օրե րին` ժա մը 18:00– 21:00– ն, և կի րա կի օրը` ժա մը 10:00– 20:00– ն` 
սկզբնա կան շրջա նում երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ: Վճի ռը` մնա ցած մա սով, թողնվել է 
օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մեն Փե րո յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Անի Սարգսյա նը:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ե րե խայի իրա վունքնե րի մա սին» կոն վեն ցիայի 

(ըն դուն վել է 20.11.1989 թվա կա նին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ուժի մեջ է 
մտել 22.07.1993 թվա կա նից) 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը, ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 41– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սը, 42– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սը, 54– րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 6– րդ կե տե րը, 53– րդ հոդ վա ծը, 132– րդ 
հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա

նե լով, խախ տել է ըն տա նե կան օրենսդրու թյան պա հանջնե րը, քա նի որ Ար մեն Փե րո յա նը, 
առանց երե խայի մոր ներ կա յու թյան տե սակ ցե լով իր երե խայի հետ, կա րող է լիար ժեք զբաղ
վել նրա խնամ քով և դաս տիա րա կու թյամբ: Ը նդ որում, Ար մեն Փե րո յա նը, բնակ վե լով 
ՌԴ– ում, հա ճա խա կի է այ ցե լում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն և մշ տա կան հա ճա խում
նե րի ըն թաց քում միշտ հան դի պում է դս տե րը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ թեև Ար մեն Փե րո յա նը բնակ վում է 
ՌԴ– ում, նա ունի բա վա րար մի ջոց ներ և ցան կու թյուն երե խայի խնամ քով զբաղ վե լու և 
նրան տե սակ ցե լու հա մար: Բա ցի այդ, երե խան բա վա կան մեծ է և չու նի մոր մշ տա կան 
խնամ քի կա րի քը, առող ջա պես նոր մալ վի ճա կում է, ուս տի չկա ան հրա ժեշ տու թյուն տե սակ
ցու թյուն նշա նա կե լու մոր ներ կա յու թյամբ: Ավե լին, գի շե րա կա ցով երե խայի հետ տե սակ ցու
թյան կարգ սահ մա նե լը հնա րա վո րու թյուն կտա Ար մեն Փե րո յա նին՝ ար դյու նա վետ խնա մե
լու և դաս տիա րա կե լու իր երե խային:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 18.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` «Ե րե խայի հետ տե սակ ցու թյան կարգ 
սահ մա նել հետևյալ կերպ. տրա մադ րել տե սակ ցու թյուն ան չա փա հաս Մա րիամ Փե րո յա նի 
հետ` գի շե րա կա ցով յու րա քան չյուր ուր բաթ օրը ժա մը 18:00– ից մինչև կի րա կի օրը ժա մը 
16:00– ն, առանց մոր` Անի Սարգսյա նի ներ կա յու թյան»:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը 
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հաշ

վի առ նե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը և գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը 
գնա հա տե լով բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա
մոզ մամբ, կա յաց րել է հիմ նա վոր դա տա կան ակտ` տե սակ ցու թյան կարգ նշա նա կե լով 
հանգս տյան օրե րին: Ան չա փա հաս Մա րիամ Փե րո յա նը վա տա ռողջ է և գտնվում է մշ տա կան 
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հսկո ղու թյան ներ քո, ուս տի առանց մոր ներ կա յու թյան հնա րա վոր չէ երե խայի հետ տե սակ
ցու թյուն սահ մա նել: Բա ցի այդ, ան հնար է նաև երե խայի հետ տե սակ ցու թյուն սահ մա նե լը 
գի շե րա կա ցով, քա նի որ երե խան հազ վա դեպ է հոր հետ շփման մեջ գտնվել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1)  Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Դաշ նային միգ րա ցի ոն ծա ռա յու թյան վար չու թյան– 634 

կող մից 20.06.2011 թվա կա նին տրված թիվ 2956449 ան ձնագ րի` ռու սե րե նից թարգմա նու
թյան հա մա ձայն` Մա րիամ Ար մե նի Փե րո յա նը ծն վել է 02.05.2010 թվա կա նին (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 16): 

2) Երևան քա ղա քի Նոր Նորք վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րին կից խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան հանձնա ժո ղո վի (այ սու հետ` Հանձնա ժո ղով) 11.04.2015 թվա կա նի թիվ 
27/01– 47/1032 «Ակտ– եզ րա կա ցու թյան» հա մա ձայն` Անի Սարգսյա նը և Ար մեն Փե րո յա նը 
հա մա տեղ ամուս նա կան կյան քի ըն թաց քում ունե ցել են մեկ երե խա` Մա րիամ Փե րո յա նը` 
ծն ված 02.05.2010 թվա կա նին: Անի Սարգսյա նը, 28.07.2011 թվա կա նին վերց նե լով երե խային, 
հե ռա ցել է Ար մեն Փե րո յա նից: Ը ստ Անի Սարգսյա նի հայ տա րա րու թյան` Ար մեն Փե րո յանն 
իր ան չա փա հաս երե խայի հետ վեր ջին ան գամ հան դի պել է 2013 թվա կա նի աշ նա նը: 
Հանձնա ժո ղովն առա ջար կել է Ար մեն Փե րո յա նի տե սակ ցու թյունն իր ան չա փա հաս դս տեր 
հետ սահ մա նել յու րա քան չյուր շա բաթ վա երեք շաբ թի և ուր բաթ օրե րին` ժա մը 18.00– 21.00– ն, 
և կի րա կի օրը` ժա մը 10.00– 20.00– ն` սկզբնա կան շրջա նում երե խայի մոր մաս նակ ցու թյամբ 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 88– 89): 

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` երե խայից առան ձին ապ րող 
ծնո ղի` երե խայի հետ շփվե լու և նրա դաս տիա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում երե խայի լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման և գնա հատ ման 
առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 
գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 
Միա ժա մա նակ Վճռա 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 օրենսգրքի 
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 մից ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի և ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ, 132– րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետևան քով 
առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու
թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա
դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1. ի րա վա չա՞փ է արդյոք երե խայից առան ձին ապ րող հոր` երե խայի հետ մոր ներ կա
յու թյամբ և առանց գի շե րա կա ցի տե սակ ցու թյան կար գի սահ մա նումն այն դեպ քում, երբ 
գոր ծով չեն բա ցա հայտ վել երե խայի լա վա գույն շա հե րը, և չի պարզ վել դրանց հա րա բե րա
կա ցու թյու նը տե սակ ցու թյան սահ ման վող կար գի հետ, 

2. ի րա վա չա՞փ է արդյոք երե խայի հետ տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լու վե րա բե
րյալ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում «սկզբնա կան շրջա նում մոր ներ կա յու թյամբ» 
ար տա հայ տու թյան օգ տա գոր ծումն այն պա րա գա յում, երբ «սկզբնա կան շրջան» ար տա հայ
տու թյան հստակ ժա մա նա կային տևո ղու թյու նը բա ցա հայտ ված չէ:
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1. 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 իրա վունք ունեն և պար տա վոր են հոգ տա նել իրենց երե խա նե
րի դաս տիա րա կու թյան, առող ջու թյան, լիար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կրթու թյան 
հա մար:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 36– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` ծնող ներն իրա վունք ունեն և պար տա վոր են հոգ տա նել իրենց երե խա նե
րի դաս տիա րա կու թյան, կրթու թյան, առող ջու թյան, լիար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման 
մա սին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 37– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի հա մա ձայն` երե խային վե րա բե րող հար ցե րում երե խայի շա հե րը պետք է առաջ նա
հերթ ուշադ րու թյան ար ժա նա նան:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով) 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր երե խա ունի իր ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր ան ձնա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և ան մի ջա կան շփում ներ պահ պա նե լու իրա վունք, բա ցա ռու թյամբ 
այն դեպ քի, երբ դա, դա տա րա նի որոշ ման հա մա ձայն, հա կա սում է երե խայի շա հե րին: 
Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օրեն քով:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 8– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր (...) ըն տա նե կան կյան քի (...) նկատ մամբ հար գան քի 
իրա վունք:

«Ե րե խայի իրա վունքնե րի մա սին» կոն վեն ցիայի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` երե 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 ապա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան կամ մաս
նա վոր հիմ նարկ նե րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ օրենսդրա կան մար մին նե րի կող
մից, առաջ նա հերթ ուշադ րու թյուն է դարձվում երե խայի լա վա գույն շա հե րին: Նույն հոդ
վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են երե խային 
ապա հո վել նրա բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ պաշտպա նու թյամբ և հո գա տա րու
թյամբ` ուշադ րու թյան առ նե լով նրա ծնող նե րի (...) իրա վունքներն ու պար տա կա նու թյուն
նե րը, և այդ նպա տա կով ձեռ նար կում են օրենսդրա կան ու վար չա կան բո լոր հա մա պա
տաս խան մի ջոց նե րը:

«Ե րե խայի իրա վունքնե րի մա սին» կոն վեն ցիայի 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, իրա վունքնե րը և 
պար տա կա նու թյուն նե րը` երե խայի զար գա ցող ունա կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան ուղ
ղու թյուն տա լու երե խային` նրա կող մից նույն կոն վեն ցիայով ճա նաչ ված ի րա վունքներն 
իրա կա նաց նե լիս:

«Ե րե խայի իրա վունքնե րի մա սին» կոն վեն ցիայի 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` 
երե խան (...) ծննդյան պա հից ձեռք է բե րում, (...) որ քան դա հնա րա վոր է, իր ծնող նե րին ճա
նա չե լու և նրանց խնամ քի իրա վունք:

«Ե րե խայի իրա վունքնե րի մա սին» կոն վեն ցիայի 9– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րը հար գում են ծնող նե րից մե կից կամ եր կու սից բա ժան ված երե
խայի իրա վուն քը` կա նո նա վոր կեր պով ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն ներ և ուղ ղա կի կա պեր 
պահ պա նե լու ծնող նե րի հետ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա հա կա սում է երե խայի 
լա վա գույն շա հե րին:

«Ե րե խայի իրա վունքնե րի մա սին» կոն վեն ցիայի 10– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա
ձայն` երե խան, որի ծնող նե րը բնակ վում են տար բեր պե տու թյուն նե րում, իրա վունք ունի կա
նո նա վոր կեր պով, բա ցա ռու թյամբ հա տուկ հան գա մանքնե րի, ան ձնա կան հա րա բե րու
թյուն ներ և ուղ ղա կի կա պեր պահ պա նել եր կու ծնող նե րի հետ (...):

«Ե րե խայի իրա վունքնե րի մա սին» կոն վեն ցիայի 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` մաս նա կից պե տու թյուն նե րը գոր ծադ րում են բո լոր հնա րա վոր ջան քե րը` երե խայի 
դաս տիա րա կու թյան և զար գաց ման գոր ծում եր կու ծնող նե րի ը նդ հա նուր պա տաս խա նատ
վու թյան սկզբուն քի ճա նա չումն ապա հո վե լու հա մար: Ծնող նե րը (...) երե խայի դաս տիա րա
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կու թյան ու զար գաց ման հա մար կրում են հիմ նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Երե խայի 
լա վա գույն շա հե րը նրանց հիմ նա կան հո գա ծու թյան առար կան են:

ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 41– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր երե
խա ունի 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 
իրա վունք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա կա րող է հա կա սել երե խայի շա հե րին: 
Երե խան ունի նաև իր ծնող նե րից դաս տիա րա կու թյուն ստա նա լու (...) իրա վունք (...):

ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` երե խան ունի իր 
ծնող նե րի (...) հետ շփվե լու իրա վունք: Ծնող նե րի ամուս նու թյան դա դա րե ցու մը, այն ան վա
վեր ճա նաչ վե լը կամ նրանց առան ձին ապ րե լը չեն ազ դում երե խայի իրա վունքնե րի վրա: 
Ծնող նե րի առան ձին (ը նդ որում` տար բեր պե տու թյուն նե րում) ապ րե լու դեպ քում երե խան 
նրան ցից յու րա քան չյու րի հետ շփվե լու իրա վունք ունի:

ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 49– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ծնող ներն ունեն 
հա վաuար իրա վունքներ և կրում են հա վաuար պար տա կա նու թյուն ներ իրենց երե խա նե րի 
նկատ մամբ (ծ նո ղա կան իրա վունքներ):

ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ծնող ներն իրա
վունք ունեն և պար տա վոր են դաu տիա րա կե լ իրենց երե խա նե րին (...):

ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ծնո ղա կան իրա
վունքնե րը չեն կա րող իրա կա նաց վել երե խա նե րի շա հե րին հա կա ռակ: Երե խա նե րի շա հե րի 
ապա հո վու մը պետք է լի նի ծնող նե րի հիմ նա կան հո գա ծու թյան առար կան (...): 

ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` երե խայից առան
ձին ապ րող ծնո ղը իրա վունք ունի երե խայի հետ շփվե լու, նրա դաս տիա րա կու թյա նը մաս
նակ ցե լու, երե խայի կրթու թյուն ստա նա լու հար ցե րը լու ծե լու: Ծնո ղը, որի հետ ապ րում է 
երե խան, չպետք է խո չըն դո տի մյուս ծնո ղի հետ երե խայի շփումը, եթե նման շփու մը վնաս չի 
պատ ճա ռում երե խայի ֆի զի կա կան ու հո գե կան առող ջու թյա նը, նրա բա րո յա կան զար գաց
մա նը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` ծնող ներն իրա վունք ունեն գրա վոր հա մա ձայ
նու թյուն կնքե լու երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից ծնո ղա կան իրա վունքնե րի 
իրա կա նաց ման մա սին: Եթե ծնող նե րը չեն կա րող հա մա ձայ նու թյան գալ, ապա նրանց կամ 
նրան ցից մե կի պա հան ջով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի պար տա դիր 
մաս նակ ցու թյամբ վե ճը լու ծում է դա տա րա նը:

ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 67– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը երե
խա նե րի դաս տիա րա կու թյան հետ կապ ված վե ճե րը քննե լիս գոր ծին պետք է մաս նա կից 
դարձնի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին, ան կախ նրա նից, թե ով է ներ կա
յաց րել երե խայի պաշտպա 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 ան ցկաց նել երե խայի և այն 
ան ձի (ան ձանց) կյան 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 է ու թյան մա
սին եզ րա կա ցու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա
մոզ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ յու րա քան չյուր երե 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 ապա հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար
գաց ման, նրա մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան, 
մտա վոր, հոգևոր լիար ժեք զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ունե նա
լու երաշ խա վոր ված իրա վունքներ, իսկ ծնող ներն իրա վունք ունեն և միա ժա մա նակ պար
տա վոր են հոգ տա նել իրենց երե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան, առող ջու թյան, լիար ժեք 
ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կրթու թյան հա մար: Երե խա նե րի և ծնող նե րի նշված իրա
վունքնե րի լիար ժեք իրա կա նաց ման և ծնող նե րի նշված պար տա կա նու թյուն նե րի պատ
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շաճ կա տար ման հրա մա յա կա նից ել նե լով` ծնող նե րի հա մար երաշ խա վոր ված է նաև այլ 
ան ձանց հան դեպ իրենց երե խա նե րին դաս տիա րա կե լու նա խա պատ վու թյան իրա վուն
քը: Նշվա ծի հի ման վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը երե խայի իրա վունքնե րի 
իրա կա նաց ման և պաշտպա նու թյան գոր ծըն թա ցում պար տա վոր է ել նել մի միայն երե
խայի լա վա գույն շա հե րից, երե խային ապա հո վել բա րե կե ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
հո գա տա րու թյամբ (տե՛ս նաև Մար գա րիտ Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ Ար թուր Թո րո սյա 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 որո շու մը):

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րով նա խա տես ված իրա վա նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից 
հետևում է, որ ծնող նե րը ոչ միայն իրա վունք ունեն, այլև պար տա վոր են դաս տիա րա կել 
իրենց երե խային, ինչ պես նաև պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում իրենց երե խայի դաս
տիա րա կու թյան և զար գաց ման հա մար: Ը նդ որում, երե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան 
հար ցում ծնող նե րի իրա վունքներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը հա վա սար են: Երե խայից 
առան ձին ապ րող ծնո ղը ևս իրա վունք ունի շփվե լու իր երե խայի հետ և մաս նակ ցե լու նրա 
դաս տիա րա կու թյա նը, իսկ այն ծնո ղը, որի հետ ապ րում է երե խան, չպետք է խո չըն դո տի 
մյուս ծնո ղի հետ երե խայի շփմա նը, եթե նման շփու մը չի վնա սում երե խայի ֆի զի կա կան ու 
հո գե կան վի ճա կին, նրա բա րո յա կան զար գաց մա նը: Ավե լին, երե խան, իր հեր թին, ունի իր 
ծնող նե րի հետ շփվե լու իրա վունք, իսկ ծնող նե րից առան ձին (այդ թվում` տար բեր պե տու
թյուն նե րում) ապ րե լու հան գա ման քը չի կա րող խո չըն դո տել այդ իրա վուն քի պատ շաճ 
իրա կա նա ցու մը: 

Ե րե խայի դաս տիա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու և նրա հետ շփվե լու ծնո ղի իրա վուն քը 
բխում է նաև Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված` ըն տա նե կան կյան քի նկատ մամբ 
յու րա քան չյու րի հար գան քի իրա վուն քի է ու թյու նից, որի վե րա բե րյալ Մար դու իրա վունքնե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվրո պա կան դա տա րան) կող մից ձևա վոր ված նա խա
դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն` Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վա ծի տե սան կյու նից երե խայի և 
ծնող նե րի` մի մյանց հետ շփվե լու իրա վունքն ըն տա նե կան կյան քի հիմ նա րար տար րե րից 
մեկն է (տե՛ս Eriksson v. Sweden գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 22.06.1989 թվա կա նի վճի
ռը, 58– րդ կետ): Ավե լին, ը ստ Եվրո պա կան դա տա րա նի` բնա կա նոն ըն տա նե կան հա րա բե
րու թյուն նե րը չեն դա դա րում ծնող նե րից մե կի առանձնա նա լու կամ նրանց ամուս նա լուծ վե լու 
դեպ քում, ան գամ եթե դրա ար դյուն քում երե խան դա դա րում է բնակ վել ծնող նե րից մե կի 
հետ (տե՛ս Mustafa and Armağan Akın v. Turkey գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 06.04.2010 
թվա կա նի վճի ռը, 19– րդ կետ): 

Բա ցի այդ, Եվրո պա կան դա տա րանն իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա
սին, որ Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վա ծի պաշտպա նու թյան ներ քո է գտնվում նաև ծնո ղի` իր 
երե խայի հետ վե րա միա վոր վե լու իրա վուն քը, և ան դամ պե տու թյուն նե րը պո զի տիվ պար
տա կա նու թյուն են կրում օժան դա կե լու այդ վե րա միա վոր մա նը: Ը նդ որում, պե տու թյան վե
րո հի շյալ պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը տա րած վում է նաև երե խայի հետ շփվե լու և բնա
կու թյան վայ րի վե րա բե րյալ ծնող նե րի և (կամ) երե խայի ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րի միջև 
ծա գած վե ճե րի վրա (տե՛ս Gluhaković v. Croatia գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 12.04.2011 
թվա կա նի վճի ռը, 56– րդ կետ): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ծնո ղա կան ի րա վունքնե րը, այդ թվում նաև` երե
խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից իր երե խայի հետ ան մի ջա կա նո րեն շփվե լու իրա
վուն քը, չեն կա րող իրա կա նաց վել երե խայի շա հե րին հա կա ռակ. դրանց իրա կա նա ցու մը 
չպետք է վնա սի երե խայի շա հե րին: Փաս տո րեն, երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից 
ծնո ղա կան իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման վե րա բե րյալ վե ճեր քննե լու յու րա քան չյուր դեպ
քում դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի երե խայի լա վա գույն շա հե րը` հիմք ըն դու նե լով այն 
հան գա ման քը, թե դա տա րա նի կող մից քննվող վե ճը լու ծե լիս կի րառ վող մի ջոցն ինչ պի սի 
ազ դե ցու թյուն կու նե նա երե խայի շա հե րի վրա, մաս նա վո րա պես` նրա հո գե կան, հոգևոր ու 
բա րո յա կան զար գաց ման և դաս տիա րա կու թյան վրա:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ևս ար տա հայ տել է իրա
վա կան դիր քո րո շում առ այն, որ դա տա րան նե րը երե խայի իրա վունքնե րը շո շա փող ցան կա
ցած գործ քննե լիս առաջ նայ նու թյու նը պետք է տան երե խայի շա հե րի առա վել ապա հով մա
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նը (տե՛ս Անի Մար տի րո սյանն ը նդ դեմ Գուր գեն Խա լա թյա նի թիվ ԵԱՔԴ/0474/02/11 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 23.03.2012 թվա կա նի որո շու մը): 

Անդ րա դառ նա լով «ե րե խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյա նը` Եվրո պա կան դա տա
րա նը ևս ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պե տա կան իրա վա սու մար
մին նե րի, այդ թվում նաև` դա տա րան նե րի կող մից երե խայի խնամ քի և դաս տիա րա կու
թյան վե րա բե րյալ վե ճե րի լուծ ման հա մար վճռո րոշ նշա նա կու թյուն ունեն երե խայի լա վա
գույն շա հե րը, որոնց գնա հա տու մը կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանքնե րից (տե՛ս C. 
v. Finland գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 09.05.2006 թվա կա նի վճի ռը, 52– րդ կետ, գան
գատ թիվ 18249/02): 

Եվրո պա կան դա տա րա նը մեկ այլ վճռով իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել առ 
այն, որ Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ վածն ար գե լում է ծնո ղի շա հե րից ել նե լով թույ լատ րել նրան 
կա տա րե լ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք կվ նա սեն երե խայի առող ջու թյանն ու զար
գաց մա նը (տե՛ս Johansen v. Norway գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 07.08.1996 թվա կա նի 
վճի ռը, 78– րդ կետ): 

Վե րոն շյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից բխում է, որ երե խայի` ծնող նե րից մե կից 
կամ եր կու սից առան ձին բնակ վե լը, ծնող նե րի ամուս նա լուծ ված լի նե լը կամ ար տա սահ մա
նում բնակ վե լը չպետք է խո չըն դոտ հան դի սա նան ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր կեր պով ան
ձնա կան հա րա բե րու թյուն ներ և ուղ ղա կի կա պեր պահ պա նե լու երե խայի իրա վուն քի, ինչ
պես նաև երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի` իր երե խայի հետ ան մի ջա կա նո րեն շփվե լու 
իրա վուն քի իրա կա նաց ման հա մար, եթե դա չի հա կա սում երե խայի լա վա գույն շա հե րին: 
Ավե լին, ծնո ղա կան իրա վունքնե րը չեն կա րող իրա կա նաց վել երե խայի իրա վունքնե րին ու 
լա վա գույն շա հե րին հա կա ռակ, և երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի կող մից ծնո ղա կան 
իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման վե րա բե րյալ վե ճեր քննե լու յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա
րա նի խնդիրն է բա ցա հայ տել երե խայի լա վա գույն շա հե րը` հաս տա տե լով ող ջա միտ հա վա
սա րակշ ռու թյուն ծնո ղի իրա վունքնե րի և երե խայի լա վա գույն շա հե րի միջև: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ երե խայից առան ձին բնակ
վող ծնո ղի ծնո ղա կան իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ իրա ցումն ապա հո վե լու հա մար ան
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև տվյալ ծնո ղին առնչ վող ուշադ րու թյան ար ժա նի հան գա
մանքնե րը, եթե դրանք հաշ վի առ նե լը չի հա կա սում երե խայի լա վա գույն շա հե րին:

Հա ման ման դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Եվրո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե
պային իրա վուն քում: Մաս նա վո րա պես` Եվրո պա կան դա տա րա նը Կոն վեն ցիայի 8– րդ հոդ
վա ծի խախ տում է ար ձա նագ րել այն դեպ քում, երբ տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լիս հաշ
վի չի առնվել ամուս նա լուծ ված և երե խայից առան ձին բնակ վող հոր ուշադ րու թյան ար ժա նի 
այն պի սի ան ձնա կան հան գա ման քը, ինչ պի սին է վեր ջի նիս աշ խա տան քային գրա ֆի կը, որը 
խո չըն դո տել է ը ստ սահ ման ված տե սակ ցու թյան կար գի երե խայի հետ շփվե լուն և հո րը 
զրկել է իր երե խային ար դյու նա վետ տե սակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից (տե՛ս Gluhaković v. 
Croatia գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 12.04.2011 թվա կա նի վճի ռը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ
պե տա կան ըն տա նե կան օրենսդրու թյամբ, թե՛ մի ջազ գային իրա վա կան ակ տե րում «ե րե
խայի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը հստա կեց ված չէ. նշված հաս կա
ցու թյան բո վան դա կու թյու նը են թա կա է բա ցա հայտ ման իրա վա կի րառ (հատ կա պես` դա տա
կան) պրակ տի կայի շրջա նակ նե րում: 

Այս պես` Եվրո պա կան դա տա րանն անդրա դար ձել է օրենսդրա կան ձևա կեր պում նե րին 
ուղղ ված իրա վա կան որո շա կի ու թյան սկզբուն քից բխող պա հանջնե րին և դիր քո րո շում ար
տա հայ տել առ այն, որ օրենքնե րում քիչ թե շատ անո րոշ տեր մին նե րի առ կա յու թյունն ան
խու սա փե լի է, քա նի որ դրա մի ջո ցով ապա հով վում է իրա վուն քի ճկու նու թյունն ու ունա կու
թյու նը` հետևե լու փո փոխ վող հան գա մանքնե րին: Հետևա բար որո շա կի ու թյան պա հան ջը 
բա ցար ձակ չէ, և օրենքնե րում առ կա որոշ եզ րույթ նե րի մեկ նա բա նումն ու կի րա ռու մը դա
տա կան պրակ տի կայի խնդիրն է (տե՛ս The Sunday Times v. the United Kingdom գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 26.04.1979 թվա կա նի վճի ռը, 49– րդ կետ):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 05.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 919 որոշ մամբ 
գտել է, որ օրենքնե րում օգ տա գործ վող առան ձին հաս կա ցու թյուն ներ չեն կա րող ինքնա բավ 
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լի նել, և դրանց բո վան դա կու թյու նը, բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի շրջա նա կը ճշգրտ վում են ոչ 
միայն օրի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում, այլ նաև` դա տա կան պրակ տի կա յում: 
Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` «ե րե խայի շահ» հաս կա ցու թյու նը բարձրաց վել է 
հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած իրա վա կան սկզբուն քի աս տի ճա նի և ըն տա նե կան 
օրենսդրու թյան հիմ քում ըն կած ինքնու րույն սկզբունք է: Ը նդ որում, նշված հաս կա ցու թյու նը 
են թա կա է գնա հատ ման յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում` ել նե լով տվյալ գոր ծի բո լոր 
փաս տա կան հան գա մանքնե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նից:

Բա ցի այդ, հա մա ձայն Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի` երե խայի 
լա վա գույն շա հը չի կա րող որոշ վել ը նդ հա նուր բնույ թի իրա վա կան դա տո ղու թյուն նե րի մի
ջո ցով և կախ ված է յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանքնե րից` հիմք ըն դու նե լով 
երե խայի շա հե րի առաջ նայ նու թյու նը (տե՛ս Schneider v. Germany գոր ծով Եվրո պա կան դա
տա րա նի 15.09.2011 թվա կա նի վճի ռը, 100– րդ կետ): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ «ե րե խայի շահ» կամ «ե րե խայի լա վա գույն շա հեր» հաս կա ցու թյուն ներն իրա
վա կի րառ պրակ տի կա յում պետք է ըն կալ վեն ու կի րառ վեն հետևյալ երեք իմաստ նե րով.

1) որ պես երե խայի իրա վունք. երե խան ունի իր լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման և 
դրանց առաջ նային նշա նա կու թյան տրա մադրման իրա վունք այն դեպ քում, երբ իրա վա սու 
մարմ նի կող մից կա յաց վող որո շումն առնչ վում է երե խայի և այլ ան ձանց իրա վունքնե րին ու 
շա հե րին, և առ կա է դրանց հա վա սա րակշռ ման ան հրա ժեշ տու թյուն, 

2) որ պես իրա վա կան– մեկ նա բա նո ղա կան սկզբունք. երե խայի իրա վա կան վի ճա կին 
առնչ վող տար բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի և ըն կա լում նե րի տե ղիք տվող ցան կա ցած իրա
վա կան նորմ պետք է մեկ նա բան վի և կի րառ վի` ել նե լով երե խայի լա վա գույն շա հե րի առա
վել ապա հով ման նկա տա ռու մից, 

3) որ պես ըն թա ցա կար գային կար գա վոր ման կա նոն. երե խային առնչ վող որո շում նե
րի ըն դուն ման ըն թաց քում պետք է բա ցա հայտ վի նաև երե խայի իրա վունքնե րի և շա հե րի 
վրա այդ որոշ ման հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով երե խայից առան ձին ապ րող ծնո ղի` իր 
երե խայի հետ շփվե լու իրա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` երե խայի հետ տե սակ ցե
լու իրա վուն քի իրա կա նաց ման հար ցին, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ երե
խայի մոր ներ կա յու թյամբ տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, 
inter alia, երե խայի տա րի քը, մշ տա կան խնամ քի տակ գտնվե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, առող
ջա կան այն պի սի խնդիր նե րի առ կա յու թյու նը, որոնք խո չըն դո տում են առանց մոր ներ կա յու
թյան երե խայի հետ հոր շփմա նը (տե՛ս Էդ գար Ամ րո յանն ը նդ դեմ Քրիս տի նա Գա բու նիայի 
թիվ ԵՇԴ/0990/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 11.08.2009 թվա
կա նի որո շու մը):

Փաս տո րեն, մոր ներ կա յու թյամբ երե խայի հետ շփվե լու և նրա դաս տիա րա կու թյա նը 
մաս նակ ցե լու հա մար տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լիս երե խայի լա վա գույն շա հե րի բա
ցա հայտ ման հա մար դա տա րա նը պետք է հիմք ըն դու նի, inter alia, հետևյալ հան գա մանքնե
րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը.

–  ե րե խայի տա րի քը, 
–   ե րե խայի` իր հետ բնակ վող ծնո ղի մշ տա կան խնամ քի տակ գտնվե լու ան հրա ժեշ

տու թյու նը, 
–   ա ռող ջա կան այն պի սի խնդիր նե րի առ կա յու թյու նը, որոնք խո չըն դո տում են առանց 

երե խայի հետ բնակ վող ծնո ղի ներ կա յու թյան մյու սի ծնո ղի և երե խայի շփմա նը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ դա տա րան նե րի կող մից երե խայի 

լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման գոր ծում կարևոր նշա նա կու թյուն ունի երե խայի դաս
տիա րա կու թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին 
դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձնե լը: Նշված մարմ նի վրա ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգրքի 
67– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով դրված է երե խայի և այն ան ձի կյան քի հե տա զո տու թյուն ան
ցկաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ով հա վակ նում է նրա դաս տիա րա կու թյա նը: Խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը պար տա վոր է նաև հե տա զո տու թյան ակտն ու դրա 
հի ման վրա վե ճի է ու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու նը ներ կա յաց նել դա տա րան: Թեև խնա



178 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի եզ րա կա ցու թյու նը դա տա րա նի հա մար 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 ապա ցույց նե րի հետ հա մակ ցու թյան մեջ, այ նուա մե նայ նիվ, նմա նա
տիպ գոր ծե րով վե րոն շյալ 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 ապա ցույց նե րի հետ հա մադ
րու թյան ար դյուն քում դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում կոնկ րետ գոր ծով 
պար զե լու երե խայի լա վա գույն շա հը: Այ նուա մե նայ նիվ, դա տա րա նը չպետք է սահ մա նա
փակ վի միայն խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի եզ րա կա ցու թյան մեջ նշված 
դրույթ նե րը կրկ նե լով, այլ պետք է հա վաս տիա նա դրանց հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ և այն 
հա մե մա տի գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ապա ցույց նե րի հետ, որից հե տո միայն, հաշ վի առ
նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա իրա վուն քը, ինչ
պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը, որո շի գոր ծի ել քը:

Վե րո հի շյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ
րա հան գում է, որ երե խայի դաս տիա րա կու թյան հետ կապ ված յու րա քան չյուր գործ քննե
լիս դա տա րա նը պետք է բա ցա հայ տի երե խայի լա վա գույն շա հե րը, մաս նա վո րա պես` դա
տա րա նը, գոր ծին մաս նա կից դարձնե լով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ
նին, պետք է հա վաս տիա նա երե խայի դաս տիա րա կու թյա նը հա վակ նող ան ձի կյան քի հե
տա զո տու թյան ար դյուն քում կա յաց ված եզ րա կա ցու թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ, ապա 
այն հա մե մա տի գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ապա ցույց նե րի հետ, որից հե տո միայն, հաշ վի 
առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա իրա վուն քը, 
ինչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը, որո շի, թե ծնո ղա կան իրա վուն քնե րի իրա
կա նաց ման ինչ պի սի մի ջոց պետք է սահ ման վի: Այլ կերպ ասած` դա տա րա նը չի կա րող 
ը նդ հա նուր իրա վա կան դա տո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով բա ցա հայ տել երե խայի լա վա գույն 
շա հերն ու սահ ման վող մի ջո ցի ազ դե ցու թյու նը դրանց վրա, այլ պետք է յու րա քան չյուր 
գոր ծով հա վա սա րակշ ռի ծնո ղի իրա վուն քներն ու ան ձնա կան հան գա մանքնե րը և երե
խայի լա վա գույն շա հե րը, մաս նա վո րա պես` պար զի, թե արդյոք ծնո ղա կան իրա վուն քի 
իրա կա նաց ման սահ ման վող եղա նա կը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա երե խայի հո
գե կան, հոգևոր ու բա րո յա կան զար գաց ման և դաս տիա րա կու թյան վրա, թե ոչ:

2. Անդ րա դառ նա լով երկ րորդ հար ցադրմա նը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 130– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` վեճն ը ստ է ու թյան լու ծե լու դեպ քում դա տա րա նը կա յաց նում է վճիռ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 132– րդ հոդ վա ծի 5– րդ կե տի 1– ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` վճռի եզ րա փա կիչ մա սը պետք է պա րու նա կի յու րա քան չյուր պա
հան ջը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին կամ գոր ծի վա րույ թը կար
ճե լու մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 220– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` վճռի դեմ բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան ար դյունքնե րով վե րաքննիչ դա
տա րա նը կա յաց նում է որո շում (...): Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` վճռի դեմ բեր
ված վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան ար դյունքնե րով կա յաց ված որո շու մը 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 օրենսգրքի 220– րդ հոդ վա ծի 6– րդ կե տի 1– ին 
և 2– րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սը պետք է պա րու նա կի վե
րաքննիչ բո ղոքն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու կամ վե
րաքննիչ վա րույ թը կար ճե լու մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը, վե րաքննիչ բո ղո քը 
բա վա րա րե լու դեպ քում` հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան հետևան քը: 

Եվրո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային որոշ մամբ դիր քո րո շում է ար տա հայ տել 
առ այն, որ ներ պե տա կան իրա վուն քի նոր մե րը պետք է լի նեն բա վա րար չա փով հա սա նե
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լի, հստակ և կան խա տե սե լի իրենց կի րառ ման մեջ (տե՛ս Broniowski v. Poland գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 22.06.2004 թվա կա նի վճի ռը, 147– րդ կետ): Բա ցի այդ, հա մա ձայն 
Եվրո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի` օրենսդրա կան 
նոր մե րը պետք է կի րառ վեն ող ջա միտ հստա կու թյամբ և կա պակցվա ծու թյամբ, որ պես զի 
հնա րա վոր լի նի որ քան հնա րա վոր է խու սա փել իրա վա կան անո րո շու թյուն նե րից և եր կի
մաս տու թյու ննե րից: Եվրո պա կան դա տա րանն ը նդ գծել է նաև պե տու թյուն նե րի բարձրա
գույն դա տա կան ատյան նե րի դերն իրա վա կան անո րո շու թյու նը հնա րա վո րինս հաղ թա
հա րե լու հար ցում (տե՛ս Beian v. Romania գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 06.12.2007 
թվա կա նի վճի ռը, 33– րդ և 39– րդ կե տեր):

Միև նույն ժա մա նակ Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի ուսում նա
սի րու թյու նից ակնհայտ է դառ նում, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ
նար կեն թե՛ օրենսդրա կան, թե՛ վար չա կան և թե՛ դա տա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք 
հան դի սա ցող իրա վա կան անո րո շու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար: Փաս տո րեն, իրա վա
կան որո շա կի ու թյան սկզբուն քը պա հան ջում է ոչ միայն օրենսդրա կան ձևա կեր պում նե րի, 
այլև դա տա րան նե րի կա յաց րած որո շում նե րի հստա կու թյուն և կան խա տե սե լի ու թյուն: 
Ը նդ որում, դա տա կան ակ տե րը պետք է ուղղ ված լի նեն օրենսդրա կան ան հստա կու թյուն
նե րի վե րաց մա նը և չպետք է պա րու նա կեն ան հաս կա նա լի և անո րոշ եզ րա հան գում ներ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով դա
տա կան ակ տի որո շա կի ու թյան խնդ րին, ար տա հայ տել է դիր քո րո շում առ այն, որ դա տա
կան ակ տը պետք է լի նի որո շա կի. այն պետք է ձևա կերպ վի հստակ և հաս կա նա լի, դրա 
բո վան դա կու թյու նը պետք է շա րադրվի այն պես, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 
հա մար ակ նա ռու և ակնհայտ լի նի, թե իրենց ինչ իրա վունք է տրա մադրվում, իրենց որ 
իրա վունքն է սահ մա նա փակ վում, իրենց ինչ իրա վուն քից են զրկում, կամ իրենց վրա ինչ 
պար տա կա նու թյուն է դրվում (տե՛ս Դա վիթ Ասատ րյանն ը նդ դեմ Սվետ լա նա Ասատ րյա նի 
և Ար թուր Գա սի սյա 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 որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող իրա վա կան 
որո շա կի ու թյան պա հան ջը, ի թիվս այլ հան գա մանքնե րի, են թադ րում է, որ տվյալ դա տա
կան ակ տը պետք է գոր ծով ներ կա յաց ված բո լոր պա հանջնե րին տա այն պի սի պա տաս
խան, որը բա ցա ռում է կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րում անո րո շու թյու նը, ինչ պես նաև դա
տա կան ակ տը կող մե րի հայե ցո ղու թյամբ տար բեր եղա նակ նե րով կա տա րե լու հնա րա վո
րու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Դա տա
րա նը բա վա րա րել է Անի Սարգսյա նի հայ ցը և Մա րիամ Փե րո յա նի բնա կու թյան վայր է 
սահ մա նել մոր` Անի Սարգսյա նի բնա կու թյան վայ րը: Միա ժա մա նակ Դա տա րա նը մաս նա
կի ո րեն բա վա րա րել է նաև Ար մեն Փե րո յա նի հա կընդ դեմ հայ ցը և սահ մա նել է վեր ջի նիս 
կող մից իր երե խայի հետ շփվե լու և նրա դաս տիա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար տե
սակ ցու թյան կարգ` «յու րա քան չյուր շա բաթ վա երեք շաբ թի և ուր բաթ օրե րին` ժա մը 
18:00– ից մինչև 21:00– ն, և կի րա կի օրը` ժա մը 10:00– ից մինչև 20:00– ն` սկզբնա կան շրջա
նում երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ»: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով Ար մեն Փե րո յա նի վե րաքննիչ 
բո ղո քը և մաս նա կի ո րեն` երե խայի հետ տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լու մա սով, բե կա
նե լով և փո փո խե լով Դա տա րա նի վճի ռը, սահ մա նել է Ար մեն Փե րո յա նի կող մից իր երե
խայի հետ շփվե լու և նրա դաս տիա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար տե սակ ցու թյան նոր 
կարգ` «յու րա քան չյուր շա բաթ վա ուր բաթ և շա բաթ օրե րին` ժա մը 18:00– ից մինչև 21:00– ն, 
և կի րա կի օրը` ժա մը 10:00– ից մինչև 20:00– ն` սկզբնա կան շրջա նում երե խայի մոր ներ կա
յու թյամբ»: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ առանց գի շե րա կա ցի և 
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«սկզբնա կան շրջա նում» մոր ներ կա յու թյամբ տե սակ ցու թյան վե րոգ րյալ կար գը բխում է 
երե խայի լա վա գույն շա հե րից:

Վե րը շա րադրված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 
գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա
վոր վա ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հե տևյա լը.

Սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը սահ մա նել են Ար մեն Փե րո յա նի և վեր ջի
նիս երե խայի` Մա րիամ Փե րո յա նի տե սակ ցու թյան կարգ` առանց գի շե րա կա ցի և «սկզբնա
կան շրջա նում» երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն 
պատ ճա ռա բա նել, թե տե սակ ցու թյան նման կարգ սահ մա նե լը որ քա նով է հա մա պա տաս
խա նում երե խայի լա վա գույն շա հե րին: Մաս նա վո րա պես` սույն գոր ծով ստո րա դաս դա
տա րան նե րը չեն պար զել, թե Ար մեն Փե րո յա նի կող մից իր երե խային առանց գի շե րա կա ցի 
կամ «սկզբնա կան շրջա նում» երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ տե սակ ցելն ինչ պես է հա րա
բե րակցվում երե խայի` Մա րիամ Փե րո յա նի լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման և իրաց
ման իրա վա կան ան հրա ժեշ տու թյան հետ: Մինչ դեռ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա
վա կան դիր քո րո շում նե րից բխում է, որ ինչ պես երե խան, այն պես էլ նրա նից առան ձին 
ապ րող ծնողն ունեն մի մյանց հետ ար դյու նա վետ շփվե լու իրա վունք, և ծնո ղի այդ իրա
վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել այն դեպ քում, երբ դրա իրա կա նա ցու մը հա կա սում է 
երե խայի լա վա գույն շա հե րին: Երե խայի լա վա գույն շա հը չի կա րող որոշ վել ը նդ հա նուր 
բնույ թի իրա վա կան եզ րա հան գում նե րի ար դյուն քում և պետք է հիմն վի կոնկ րետ գոր ծի 
հան գա մանքնե րի վրա` ծնո ղա կան իրա վունքնե րի և երե խայի շա հե րի միջև ար դա րա ցի 
հա վա սա րակշ ռու թյուն ապա հո վե լու նպա տա կով:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լիս հիմք է ըն դու նել 
Հանձնա ժո ղո վի 11.04.2015 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը և իր վճռի եզ րա փա կիչ մա սում 
ամ բող ջու թյամբ կրկ նել է այդ եզ րա կա ցու թյամբ առա ջարկ վող տե սակ ցու թյան կար գը: 
Մինչ դեռ քննարկ վող եզ րա կա ցու թյան մեջ ևս չի հիմ նա վոր վել տե սակ ցու թյան առա ջարկ
վող կար գի նպա տա կա հար մա րու թյու նը կամ դրա հա մա պա տաս խա նու թյու նը երե խայի 
լա վա գույն շա հե րին, ինչն ան տես վել է նաև Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թեև երե խայի դաս տիա րա կու թյան հետ կապ ված 
գոր ծե րով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի եզ րա կա ցու թյան առ կա յու թյու
նը պար տա դիր է, այ նուա մե նայ նիվ, դա տա րա նը չպետք է սահ մա նա փակ վի միայն խնա
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի եզ րա կա ցու թյան մեջ նշված դրույթ նե րը կրկ նե
լով, այլ պետք է հա վաս տիա նա դրանց հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ և այն հա մե մա տի գոր
ծով ձեռք բեր ված մյուս ապա ցույց նե րի հետ, որից հե տո միայն, հաշ վի առ նե լով դրանց 
հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա իրա վուն քը, ինչ պես նաև դա
տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը, որո շի ներ կա յաց ված հայ ցա պա հանջնե րի մերժման կամ 
բա վա րար ման հար ցը:

Տ վյալ դեպ քում, հիմն վե լով միայն Հանձնա ժո ղո վի եզ րա կա ցու թյան վրա, Վե րաքննիչ 
դա տա րանն ան հիմն կեր պով է հաս տատ ված հա մա րել այն հան գա ման քը, որ առանց մոր 
ներ կա յու թյան կամ գի շե րա կա ցով տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լը չի բխում երե խայի 
լա վա գույն շա հե րից: Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի պար զել սույն գոր ծով երե խայի լա վա
գույն շա հե րի գնա հատ ման չա փա նիշ հան դի սա ցող այն պի սի հան գա մանքներ, ինչ պի սիք 
են երե խայի մոտ առանց մոր ներ կա յու թյան հոր հետ շփվե լուն խո չըն դո տող առող ջա կան 
խնդիր նե րի առ կա յու թյու նը, հոր հետ կա նո նա վոր կեր պով ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն
ներ և կա պեր պահ պա նած լի նե լու հան գա ման քը, երե խայի տա րի քը, հոր` երե խայի դաս
տիա րա կու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար բա վա րար մի ջոց ներ և ցան կու թյուն ունե նա լու 
հան գա ման քը, ինչ պես նաև ուշադ րու թյան ար ժա նի այլ հան գա մանքներ: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա չեն բա
վա րար ապա ցույց ներ, որոնք կա րող են հաս տա տել Ար մեն Փե րո յա նի կող մից իր երե
խային առանց գի շե րա կա ցի կամ «սկզբնա կան շրջա նում» երե խայի մոր ներ կա յու թյամբ 
տե սակ ցե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը և նպա տա կա հար մա րու թյու նը` ել նե լով երե խայի լա վա
գույն շա հե րից: 
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Ինչ վե րա բե րում է թե՛ Դա տա րա նի վճռում և թե՛ Վե րաքննիչ դա տա րա նի որոշ ման 
մեջ տեղ գտած «սկզբնա կան շրջա նում մոր ներ կա յու թյամբ» ար տա հայ տու թյա նը, ապա 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում նման անո
րոշ վե րա պա հում կա տա րե լը հա կա սում է իրա վա կան որո շա կի ու թյան սկզբուն քին, քա
նի որ դրա բո վան դա կու թյու նից դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար չի կա րող 
պարզ լի նել մոր ներ կա յու թյամբ սահ ման ված տե սակ ցու թյան կար գի հստակ ժա մա նա
կա հատ վա ծը: Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տե րում տեղ գտած վե րոգ րյալ ար տա հայ տու թյու նը 
կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րում ստեղ ծում է անո րո շու թյուն, ինչ պես նաև դա տա կան 
ակ տը կող մե րի հայե ցո ղու թյամբ տար բեր եղա նակ նե րով կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն: 
Հետևա բար վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում Դա տա րա նի վճի ռը 
և Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը չեն հա մա պա տաս խա նում իրա վա կան որո շա կի ու
թյան պա հանջնե րին:

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն բա ցա հայ տել Մա
րիամ Փե րո յա նի լա վա գույն շա հերն ու վեր ջի նիս և իրե նից առան ձին ապ րող հոր` առանց 
մոր ներ կա յու թյան կամ գի շե րա կա ցով տե սակ ցու թյան կար գի հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը 
երե խայի լա վա գույն շա հե րի վրա: Բա ցի այդ, սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո
շու մը չի հա մա պա տաս խա նում իրա վա կան որո շա կի ու թյան սկզբուն քին, հետևա բար սույն 
գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված
նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար
կե լու հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ գոր ծը նոր քննու
թյան է ուղարկ վում միայն երե խայի տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լու պա հան ջի մա սին 
Ար մեն Փե րո յա նի հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով, քա նի որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի վճի ռը` 
վե րաքննու թյան կար գով, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը` վճռա բե կու թյան կար
գով, բո ղո քարկ վել են միայն այդ մա սով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա
տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա
րար ված հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա
մա ձայն` վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա
տաս խան: 
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Ն կա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ գործն 
ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար
ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում, Վճռա բեկ դա տա րա
նը գտնում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում նաև` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 
և վար չա կան պա լա տի 25.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցը, են թա կա են լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
3. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա

ցիա կան դա տա րա նի 18.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և գոր ծը` ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի Ար մեն 
Փե րո յա նի ը նդ դեմ Անի Սարգսյա նի` երե խայի տե սակ ցու թյան կարգ սահ մա նե լու պա հան ջի 
մա սով, ուղար կել Երևա նի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

4.  Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նաև` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 
և վար չա կան պա լա տի 25.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

5. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան    Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/5370/02/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/5370/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Տ. Նա զա րյան
Դա տա վոր ներ`   Ա. Խա ռա տյան
    Գ. Կա րա խա նյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Հայէ կո նոմ բանկ» ԲԲԸ– ի (այ սու հետ՝ Բանկ) 

վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 17.03.2016 թվա կա նի որոշ
ման դեմ` ը ստ հայ ցի Բան կի ը նդ դեմ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րար (այ սու հետ՝ 
Հաշ տա րար) Փի րուզ Սարգսյա նի, եր րորդ ան ձ Վար դան Ամի րյա նի՝ 23.09.2014 թվա կա նի 
թիվ 15– 2009/14 որո շու մը չե ղյալ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, և ը ստ հայ ցի Վար դան Ամի
րյա նի ը նդ դեմ Բան կի, եր րորդ ան ձ Հաշ տա րար Փի րուզ Սարգսյա նի՝ պատ ճառ ված վնա սի 
փոխ 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` Բան կը պա հան ջել է չե ղյալ ճա նա չել Հաշ տա րար Փի րուզ 

Սարգսյա նի 23.09.2014 թվա կա նի թիվ 15– 2009/14 որո շու մը (քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 
ԵԿԴ/5370/02/14):

Դի մե լով դա տա րան՝ Վար դան Ամի րյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Բան կին իր 
հաշ վին վե րա կանգնե լ 3.889.000 ՀՀ դրա մը և չպա հան ջել հաշ վարկ ված տո կոս նե րը կամ 
չպա հան ջել 3.889.000 ՀՀ դրա մը և հաշ վարկ ված տո կոս նե րը (քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ 
ԵԿԴ/0306/02/15): 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի 26.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ թիվ ԵԿԴ/0306/02/15 և թիվ ԵԿԴ/5370/02/14 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րը միաց վել են մեկ վա րույ թում, և գոր ծի քննու թյու նը շա րու նակ
վել է թիվ ԵԿԴ/5370/02/14 հա մա րի ներ քո: 



184 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Խան դա նյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.11.2015 թվա կա նի 
վճռով քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույթն ը ստ Վար դան Ամի րյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Բան կի, 
եր րորդ ան ձ Հաշ տա րար Փի րուզ Սարգսյա նի` պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց ման պա
հան ջի մա սով, կարճ վել է` նույն ան ձանց միջև, նույն առար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով 
վե ճի վե րա բե րյալ Հաշ տա րա րի որոշ ման առ կա յու թյան հիմ քով, իսկ Բան կի հայցն ը նդ դեմ 
Հաշ տա րար Փի րուզ Սարգսյա նի, եր րորդ ան ձ Վար դան Ամի րյա նի` Հաշ տա րա րի 23.09.2014 
թվա կա նի թիվ 15– 2009/14 որո շու մը չե ղյալ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, մերժվել է: 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
17.03.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
16.11.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հաշ տա րար Փի րուզ Սարգսյա նը:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա

րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծը, խախ տել է 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 13– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի 
1– ին պար բե րու թյու նը, 53– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը հա կա սում է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

09.10.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1051 որոշ մամբ « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծին տված մեկ նա բա նու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ Վե
րաքննիչ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 09.10.2012 թվա կա
նի թիվ ՍԴՈ– 1051 որո շու մը, պատ ճա ռա բա նել է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն այդ 
որոշ մամբ ար դեն իսկ դի տել է Հաշ տա րա րի ինստի տու տը որ պես (2005 թվա կա նի խմբագ
րու թյամբ) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված իրա վունքնե
րի իրա ցումն ապա հո վող այ լընտրան քային իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն: Մինչ դեռ 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշված որոշ մամբ նշել է, որ այն դեպ քում, երբ կազ մա
կեր պու թյու նը Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի հետ կնքված գրա վոր հա մա ձայ նագ րով, այ սինքն` 
իր ազատ կա մա հայտ նու թյամբ, հրա ժար վում է Հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա
վուն քից, օրեն քով սահ ման ված հիմ քե րով Հաշ տա րա րի` կող մե րի հա մար պար տա դիր դար
ձած որո շու մը վի ճար կե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սելն իրա վա չափ է և 
սահ մա նադ րա կա նու թյան խնդիր չի հա րու ցում: Իսկ այն դեպ քում, երբ առ կա չէ գրա վոր 
հա մա ձայ նա գի րը, Հաշ տա րա րի որո շում ներն իրա վա սու դա տա րա նում վի ճար կե լու հիմ քե
րի սահ մա նա փա կու մը` այն քա նով, որ քա նով չի նա խա տե սում այդ որո շում նե րը դա տա կան 
կար գով ը ստ է ու թյան վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյուն, իրա վա չափ չէ և հան գեց նում է 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ) 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րով 
սահ ման ված իրա վունքնե րի իրաց ման ար գե լա փակ մա նը: Այ սինքն՝ Հաշ տա րա րի որո շում
նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից հրա ժար վե լու հա մա ձայ նա գիր չու նե նա լու պայ ման նե րում 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ևս հա մա րել է, որ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյան 
իրա վուն քի սահ մա նա փա կումն ը ստ է ու թյան հան գեց նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2005 
թվա կա նի խմբագ րու թյամբ) 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված իրա վունքնե րի 
իրաց ման ար գե լա փակ մա նը:

Բա ցի այդ, եթե ստո րա դաս դա տա րան նե րը Բան կի հայ ցը քննե ին ը ստ է ու թյան, օբյեկ
տի վո րեն հե տա զո տե ին ու գնա հա տե ին սույն գոր ծի փաս տե րը, ապա կհաս տա տե ին, որ 
Բան կի կող մից հա ճա խոր դին տրված գաղտ նի ծած կագ րի կի րառ մամբ վեր ջի նիս հաշ վից 
ել քագրվել են գու մար ներ, ին չի հա մար Բան կը չպետք է կրեր որևէ պա տաս խա նատ վու
թյուն, մինչ դեռ ան հիմն ձևով, առանց հա մա պա տաս խան փաս տա կան ու իրա վա կան հիմ
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նա վոր ման, Հաշ տա րա րի որոշ մամբ Բան կին առա ջադրվել է հա ճա խոր դի հաշ վից ար դեն 
ել քագրված գու մար նե րը կրկ նա կի վճա րե լու պար տա կա նու թյուն:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 17.03.2016 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Տ վյալ դեպ քում Դա տա րա նը Բան կի հայ ցը քննել է հայ ցի իրա վա կան և փաս տա կան 

հիմ քե րի շրջա նակ նե րում, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րանն էլ Բան կի վե րաքննիչ բո ղո քը քննել է 
վե րաքննիչ բո ղո քի սահ ման նե րում: Հա կա ռակ դեպ քում, եթե Դա տա րանն անդրա դառ նար 
Հաշ տա րա րի որոշ մանն ը ստ է ու թյան, ապա սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ կընդ լայ ներ 
հայ ցի հիմ քը, թույլ կտար տնօ րին չա կա նու թյան և մրցակ ցու թյան սկզբունքնե րի խախ տում, 
իսկ Վե րաքննիչ դա տա րանն էլ թույլ կտար վե րաքննու թյան սահ ման նե րի խախ տում:

Բա ցի այդ, ստո րա դաս դա տա րան ներն իրա վա ցի ո րեն նշել են, որ Բան կը մինչև հա ճա
խոր դի կող մից Հաշ տա րա րի որոշ մանն ան վե րա պա հո րեն գրա վոր հա մա ձայ նե լը և դրա 
ար դյուն քում այդ որոշ ման պար տա դիր դառ նա լը, ունե ցել է դա տա րան դի մե լու և գոր ծի ը ստ 
է ու թյան քննու թյուն պա հան ջե լու իրա վունք, մինչ դեռ Բան կը չի օգտվել իր այդ իրա վուն քից: 

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը`
1) Բան կի (« Վար կա տու») և Վար դան Ամի րյա նի (« Վար կա ռու») միջև 13.04.2013 թվա

կա նին կնքված թիվ 32748 վար կային գծի պայ մա նագ րի (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր) 5.5 կե տի 
հա մա ձայն` Պայ մա նագ րի շուրջ ծա գած վե ճե րը լուծ վում են բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: 
Հա մա ձայ նու թյան չգա լու դեպ քում Վար կա ռուն կա րող է դի մել ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
հաշ տա րա րին` « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման
ված կար գով, կամ դա տա րան: Պայ մա նագ րի կնքման օր վա դրու թյամբ Բան կը հրա ժար
վել է ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից միայն 
այն պա հանջնե րով, որոնց գույ քային պա հան ջի չա փը չի գե րա զան ցում 250.000 ՀՀ դրա մը 
կամ դրան հա մար ժեք ար տար ժույ թը և գոր ծար քի գու մա րի չա փը չի գե րա զան ցում 500.000 
ՀՀ դրա մը կամ դրան հա մար ժեք ար տար ժույ թը (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 22– 25):

2) 23.09.2014 թվա կա նի թիվ 15– 2009/14 որոշ մամբ Հաշ տա րա րը բա վա րա րել է Վար
դան Ամի րյա նի կող մից 22.07.2014 թվա կա նին Բան կի դեմ ներ կա յաց ված 3.889.000 ՀՀ դրա
մի պա հան ջը մաս նա կի ո րեն` 2.592.882 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 22– 35):

3) 30.10.2014 թվա կա նին Վար դան Ամի րյանն ան վե րա պա հո րեն և գրա վոր ձևով հա մա
ձայ նել է թիվ 07– 116/14 գոր ծի շրջա նակ նե րում Հաշ տա րա րի 23.09.2014 թվա կա նի թիվ 
15– 2009/14 որոշ ման հետ, որից հե տո որո շու մը կող մե րի հա մար դար ձել է պար տա դիր (հա
տոր 2– րդ, գ.թ. 79):

4) Գոր ծում առ կա չէ Բան կի և Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի միջև Հաշ տա րա րի որո շու մը 
վի ճար կե լու իրա վուն քից հրա ժար վե լու մա սին կնքված հա մա ձայ նա գիր:

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ 
բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյու նը հա կա սում է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա
րա նի 09.10.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1051 որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա հայտ ված` 
տվյալ նոր մի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյա նը, 

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
53– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է 
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գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա
բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք Հաշ տա րա րի որո շում նե րը 
վի ճար կե լու իրա վուն քից հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում Հաշ տա րա րի որո շում նե րը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու հիմ քե րի սահ մա նա
փա կու մը չի հան գեց նում դա տա կան պաշտպա նու թյան մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի 
խախտ մա նը:

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ
պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րի իրա վունք:

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ պես 
նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա
րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան
կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու
թյան իրա վունք:

Հա ման ման դրույթ է պա րու նա կում նաև 2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վունք, 
ինչ պես նաև 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, ը ստ որի` յու րա քան չյուր ոք ունի ան կախ և անա չառ 
դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ ժամ կե տում քննու
թյան իրա վունք:

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42.1– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը տա րած վում են նաև 
իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ իրա վունքներն ու ազա տու թյուն
ներն իրենց է ու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ:

Հա ման ման դրույթ է պա րու նա կում նաև 2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան 74– րդ հոդ վա ծը, որի հա մա ձայն` հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն
նե րը տա րած վում են նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ իրա
վունքնե րը և ազա տու թյուն ներն իրենց է ու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու
թյուն նե րը (…), ունի օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և ազա տու
թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է ինչ պես ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի, այն պես էլ 
Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվրո պա կան դա տա րան) որո
շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար դա տաքննու
թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն 
ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա
նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո
րում է դա տա րան դի մե լու, այն է՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտվե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի 
ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ունե նա, եթե 
այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: Դժ վար է պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա
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յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա
րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ 
իրաց ման իրա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ ցը կամ 
դի մու մը դա տա րան իրա վա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջոց ներն են, որոն ցով հիմ նա կան 
իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կրող հան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձը պաշտպան վում է իր իրա վունքնե րի տա րաբ նույթ 
խախ տում նե րից, որոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, այն պես էլ 
մաս նա վոր ան ձանց կող մից: Իշ խա նու թյան ոտնձգու թյուն նե րից ան ձի պաշտպան վե լու 
ամե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը դա տա րան դի մե լու նրա իրա վունքն է, որը Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ իրա վա կան պե տու թյուն նե րում ունի սահ մա նադ րա
կան (հիմ նա րար) իրա վուն քի բնույթ: 

Ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից ածանցվում է պե
տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ապա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ իրա վա կի
րառ գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա
կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ մա նում է 
օրենսդի րը: Օրենսդիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտված է գնա հատ ման որո շա կի ազա տու
թյամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օրենսդիրն իրա վա սու է սահ մա նել դա տա րան դի մե լու 
իրա վուն քի իրաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած իրա վա կար գա վո րում: ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյամբ երաշ խա վոր ված այս հիմ նա րար իրա վուն քի իրաց ման կար գը և պայ ման նե րը նա
խա տե սող իրա վա կար գա վո րում նե րը պետք է նպա տակ հե տապնդեն ապա հո վե լու դա տա
կան պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ երաշ խա վո րու մը, այլ 
խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նա ցու մը և ան ձանց իրա վունքնե րի և ազա
տու թյուն նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյու նը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ որո շում նե
րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երաշ խա
վոր վում են դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան իրա
վունքնե րը, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա
վուն քի իրա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օրենսդի րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օրենսգրքով և 
դրանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ օրենքնե րով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա
հագրգիռ ան ձն իրա վունք ունի նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով դի մել դա տա րան` 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օրենքնե րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ
մա նագ րով նա խա տես ված իր իրա վունքնե րի, ազա տու թյուն նե րի և օրի նա կան շա հե րի 
պաշտպա նու թյան հա մար:

« Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա
սի հա մա ձայն` կազ մա կեր պու թյան և քա ղա քա ցի նե րի միջև կնքվող գոր ծարք նե րը նշում են 
պա րու նա կում գոր ծար քից բխող պա հանջնե րը  Ֆի նան սա կան  հա մա կար գի  հաշ տա րա րին 
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին: Նույն հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն՝ այն դեպ
քում, երբ Կազ մա կեր պու թյու նը Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի
ճար կե լու իրա վուն քից հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նա գիր չի կնքել, Կազ մա կեր պու
թյան և քա ղա քա ցի նե րի միջև կնքվող գոր ծարք նե րը պետք է նշում պա րու նա կեն այդ մա սին:

« Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 16– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն՝ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի՝ կող մե րի հա մար պար տա դիր 
դար ձած որո շու մը կող մե րը կա րող են վի ճար կել իրա վա սու դա տա րան ֆի նան սա կան հա
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մա կար գի հաշ տա րա րի որո շու մը չե ղյալ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դի մում ներ կա յաց նե լու մի
ջո ցով: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է Գրա սե նյա
կի հետ կնքված գրա վոր հա մա ձայ նագ րով հրա ժար վել Ֆի նան սա կան հա մա կար գի 
հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից:

« Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ իրա վա սու դա տա րա նը չե ղյալ է ճա նա չում Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի՝ 
կող մե րի հա մար պար տա դիր դար ձած որո շու մը, եթե՝

1) պա հան ջը են թա կա չէ քննու թյան Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի կող մից.
2) Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րը որո շում է կա յաց րել նույն օրեն քով սահ

ման ված ըն թա ցա կար գային կա նոն նե րի պա հանջնե րի խախտ մամբ.
3) բա ցա հայտ վել են Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի անա չա ռու թյու նը բա ցա

ռող հան գա մանքներ:
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 09.10.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1051 որոշ մամբ 

գնա հա տե լով « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա
ծի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը, ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ Կազ մա կեր պու թյու նը 
Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի հետ կնքված գրա վոր հա մա ձայ նագ րով, այ սինքն՝ իր ազատ կա
մա հայտ նու թյամբ, հրա ժար վում է Հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից, 
օրեն քով սահ ման ված հիմ քե րով Հաշ տա րա րի` կող մե րի հա մար պար տա դիր դար ձած որո
շու մը վի ճար կե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սելն իրա վա չափ է և սահ մա
նադ րա կա նու թյան խնդիր չի հա րու ցում: Իսկ այն դեպ քում, երբ առ կա չէ հի շյալ գրա վոր 
հա մա ձայ նա գի րը, Հաշ տա րա րի որո շում ներն իրա վա սու դա տա րան վի ճար կե լու հիմ
քե րի սահ մա նա փա կու մը` այն քա նով, որ քա նով չի նա խա տե սում այդ որո շում նե րը դա
տա կան կար գով ը ստ է ու թյան վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյուն, իրա վա չափ չէ և հան
գեց նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան (2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ) 18– րդ և 19– րդ 
հոդ ված նե րով սահ ման ված իրա վունքնե րի իրաց ման ար գե լա փակ մա նը: 

Ար դյուն քում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ « Ֆի նան սա կան 
հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի, ինչ պես նաև այդ հոդ վա ծի 
հետ հա մա կար գային առու մով փոխ կա պակցված 18– րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րով Կազ մա կեր
պու թյան` դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը միայն այն իրա վա կար գա վոր ման 
շրջա նակ նե րում, երբ Կազ մա կեր պու թյու նը ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի 
որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից կա մո վին հրա ժար վե լու վե րա բե րյալ օրեն քով 
սահ ման ված կար գով հա մա ձայ նա գիր է կնքել վեր ջի նիս գրա սե նյա կի հետ: 

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հաշ տա րա րի 
որո շու մը hա ճա խոր դի կող մից ըն դու նե լու պա րա գա յում դառ նում է պար տա դիր, և Կազ մա
կեր պու թյունն այդ որո շու մը կա րող է ը ստ է ու թյան վի ճար կել դա տա կան կար գով, եթե նա 
Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի հետ կնքած գրա վոր հա մա ձայ նագ րով չի հրա ժար վել Հաշ
տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից, իսկ այն դեպ քում, երբ առ կա չէ նման 
գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն, ապա կազ մա կեր պու թյու նը Հաշ տա րա րի որո շու մը կա րող է վի
ճար կել ոչ թե ը ստ է ու թյան, այլ միայն « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փակ հիմ քե րով: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի (« Վար կա տու») և Վար դան Ամի րյա նի 
(« Վար կա ռու») միջև 13.04.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 32748 վար կային գծի պայ մա նագ րի 
(այ սու հետ` Պայ մա նա գիր) 5.5 կե տի հա մա ձայն` Պայ մա նագ րի շուրջ ծա գած վե ճե րը լուծ
վում են բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: Հա մա ձայ նու թյան չգա լու դեպ քում Վար կա ռուն կա
րող է դի մել ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րին` « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ
տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով կամ դա տա րան: Պայ մա նագ րի 
կնքման օր վա դրու թյամբ Բան կը հրա ժար վել է ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա
րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից միայն այն պա հանջնե րով, որոնց գույ քային 
պա հան ջի չա փը չի գե րա զան ցում 250.000 ՀՀ դրա մը կամ դրան հա մար ժեք ար տար
ժույ թը, և գոր ծար քի գու մա րի չա փը չի գե րա զան ցում 500.000 ՀՀ դրա մը կամ դրան 
հա մար ժեք ար տար ժույ թը: 23.09.2014 թվա կա նի թիվ 15– 2009/14 որոշ մամբ Հաշ տա րա րը 
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բա վա րա րել է Վար դան Ամի րյա նի կող մից 22.07.2014 թվա կա նին Բան կի դեմ ներ կա յաց ված 
3.889.000 ՀՀ դրա մի պա հան ջը մաս նա կի ո րեն` 2.592.882 ՀՀ դրա մի չա փով: 30.10.2014 թվա
կա նին Վար դան Ամի րյանն ան վե րա պա հո րեն և գրա վոր ձևով հա մա ձայ նել է թիվ 07– 116/14 
գոր ծի շրջա նակ նե րում Հաշ տա րա րի 23.09.2014 թվա կա նի թիվ 15– 2009/14 որոշ ման հետ, 
որից հե տո որո շու մը կող մե րի հա մար դար ձել է պար տա դիր: Գոր ծում առ կա չէ Բան կի և 
Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի միջև Հաշ տա րա րի որո շու մը վի ճար կե լու իրա վուն քից հրա ժար
վե լու մա սին կնքված հա մա ձայ նա գիր:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ 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 որոշ մամբ ար ձա նագ րել 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 ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ
տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետևու 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 իրա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս 
Ռու զան նա Թո րո սյանն ը նդ դեմ Նվեր Մկրտ չյա 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 որո շու մը):

Բա ցի այդ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր որո շում նե րում անդրա
դար ձել է դա տա կան ակ տե րի իրա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին` ար ձա նագ րե լով, 
որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է տալ որոշ ման իրա վա կան հիմ նա վո
րու մը: Որոշ ման իրա վա կան հիմ նա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և իրա վա
հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ իրա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի կամ նոր մե րի 
ը նտրու թյան և կի րառ ման մեջ, այն նոր մի (նոր մե րի), որի հի ման վրա դա տա րանը եզ րա կա
ցու թյուն է անում վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա
սին: Որոշ ման մեջ ոչ միայն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, 
որում ամ րագրված 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: Միա ժա մա նակ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը պետք է նշի ոչ միայն այն ապա ցույց նե րը, որոնց վրա հիմն
վել է վի ճե լի փաս տե րը հաս տա տե լիս և ար դյուն քում որո 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 ապա ցույ ցը մերժվում: 
Միայն նման հիմ նա վո րու մը կա րող է վկայել բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան մա սին 
(տե՛ս Ալ վարդ Խա չատ րյա նի օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Թեհ մի նե Խա չատ րյանն ը նդ դեմ 
Ար մեն Խա չատ րյա նի և այ լոց թիվ ԿԴ3/0026/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 26.12.2008 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, Բան կի հայ ցը մեր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ վեր ջինս չի 
ապա ցու ցել « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծով 
ամ րագրված իրա վա կան հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը, ուս տի Հաշ տա րա րի 
23.09.2014 թվա կա նի որո շու մը հիմ նա վոր է:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, նշել է, որ 
Բան կի կող մից չեն ներ կա յաց վել հա մա պա տաս խան փաս տարկ ներ և դրանք հիմ նա վո րող 
ապա ցույց ներ, որոնք կհաս տա տեն Հաշ տա րա րի որոշ ման չե ղյալ ճա նա չե լու հիմ քե րից 
որևէ մե կի առ կա յու թյու նը, ուս տի Դա տա րանն իրա վա ցի ո րեն ներ կա յաց ված պա հանջն ան
հիմն է հա մա րել: 

Անդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ նա վոր
վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վեր ջին ներս չեն իրա կա նաց րել գոր ծի 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քննու թյուն, մաս նա վո րա պես պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
Բան կը չի ապա ցու ցել « Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ 
հոդ վա ծով ամ րագրված իրա վա կան հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը, ան տե սել են այն 
հան գա ման քը, որ Բան կը Հաշ տա րա րի որո շու մը վի ճար կում է ը ստ է ու թյան, և գոր ծում առ
կա չէ Հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից Բան կի կող մից կա մո վին հրա
ժար վե լու վե րա բե րյալ Հաշ տա րա րի գրա սե նյա կի հետ օրեն քով սահ ման ված կար գով հա
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մա ձայ նա գիր կնքված լի նե լու վե րա բե րյալ որևէ ապա ցույց: Ավե լին, ի կա տա րումն « Ֆի նան
սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի պա
հանջնե րի, Բան կի և Վար դան Ամի րյա նի միջև 13.04.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 32748 
Պայ մա նագ րի 5.5 կե տում նշում է կա տար վել այն մա սին, որ Պայ մա նագ րի կնքման օր վա 
դրու թյամբ Բան կը հրա ժար վել է ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի որո շում նե րը վի
ճար կե լու իրա վուն քից միայն այն պա հանջնե րով, որոնց գույ քային պա հան ջի չա փը չի գե
րա զան ցում 250.000 ՀՀ դրա մը կամ դրան հա մար ժեք ար տար ժույ թը, և գոր ծար քի գու մա րի 
չա փը չի գե րա զան ցում 500.000 ՀՀ դրա մը կամ դրան հա մար ժեք ար տար ժույ թը, մինչ դեռ 
սույն գոր ծով գույ քային պա հան ջի և գոր ծար քի գու մա րի չա փը գե րա զան ցում է հա մա պա
տաս խա նա բար 250.000 և 500.000 ՀՀ դրա մը, ուս տի Բան կի կող մից Հաշ տա րա րի որո շում
նե րը վի ճար կե լու իրա վուն քից մա սամբ հրա ժա րու մը սույն գոր ծով չի կա րող սահ մա նա փա
կել Բան կի` Հաշ տա րա րի որո շում նե րը դա տա կան կար գով ը ստ է ու թյան վի ճար կե լու հնա
րա վո րու թյու նը: 

Այ սինքն՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը Հաշ տա րա րի որո շու մը վի ճար կե լու իրա վուն քից 
կա մո վին հրա ժար վե լու հա մա ձայ նա գիր կնքված լի նե լու կամ չլի նե լու փաս տը չպար զե լով, 
սխալ մեկ նա բա նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 09.10.2012 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ– 1051 որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շու մը, Բան կին զրկել են Հաշ տա
րա րի որո շու մը դա տա րա նում ը ստ է ու թյան վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից՝ դրա նով իսկ 
խախ տե լով Բան կի՝ Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն
քը: Հետևա բար սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ չգ նա հա տե լով գոր ծում 
առ կա բո լոր ապա ցույց նե րը, սխալ եզ րա հանգման են եկել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա
կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի վե րա բե րյալ, ինչն էլ ազ դել է գոր ծի ել քի վրա: 

Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տար կին՝ Հաշ տա րա րի որո շումն ը ստ 
է ու թյան սխալ լի նե լու վե րա բե րյալ, ապա ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից գոր ծի լուծ
ման վրա ուղ ղա կի ո րեն ազ դող վե րո հի շյալ դա տա վա րա կան իրա վուն քի խախ տու մը թույլ 
տա լու պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հնա րա վոր չի հա մա րում անդրա դառ նալ բո
ղո քի այդ փաս տար կին, քա նի որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը Հաշ տա րա րի որոշ ման ը ստ 
է ու թյան իրա վա չափ լի նե լու վե րա բե րյալ քննու թյուն չեն կա տա րել:

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

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե
րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը` 23.09.2014 թվա կա նի թիվ 
15– 2009/14 որո շու մը չե ղյալ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա
րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նոր քննու թյան ուղար
կե լու հա մար: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ գոր ծը նոր քննու թյան է 
ուղար կում միայն Բան կի հայ ցա պա հան ջի մա սով՝ նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
Դա տա րա նի վճի ռը վե րաքննու թյան կար գով բո ղո քարկ վել է միայն Բան կի կող մից և միայն 
իր հայ ցը մեր ժե լու մա սով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա
տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա
րար ված հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե
րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, 
գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու
թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

ցիա կան դա տա րա նի 17.03.2016 թվա կա նի որո շու մը և գոր ծը` ը ստ հայ ցի « Հայէ կո նոմ
բանկ» ԲԲԸ– ի ը նդ դեմ Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րար Փի րուզ Սարգսյա նի, եր
րորդ ան ձ Վար դան Ամի րյա նի՝ 23.09.2014 թվա կա նի թիվ 15– 2009/14 որո շու մը չե ղյալ ճա
նա չե լու պա հան ջի մա սով, ուղար կել Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/4542/02/14 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/4542/02/14     
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Բար սե ղյան
Դա տա վոր ներ`    Ս. Մի քայե լյան
    Հ. Ենո քյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 

       Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
       Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
       Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
       Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
       Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
       Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Հրանտ Ավե տի սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Աշոտ Ղա

զա րյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 10.07.2015 թվա
կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Հրանտ Ավե տի սյա նի ը նդ դեմ «Տ րան սու նի վեր սալ» ՓԲԸ– ի 
(ա սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` գու մար բռնա գան ձե լու և հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու պա
հանջնե րի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Հրանտ Ավե տի սյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե րու

թյան հիմ նադ րի 19.08.2014 թվա կա նի որո շու մը, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ իրեն 
բռնա գան ձել 5.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.815.000 ՀՀ դրամ փո խա ռու թյան գու մա րը 
և դրա վրա հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
բան կային տո կոս նե րը՝ 30.10.2014 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օրը: 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ներ սի սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.03.2015 թվա կա
նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Հրանտ 
Ավե տի սյա նի բռնա գան ձել 5.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 1.815.000 ՀՀ դրամ, դրա վրա 
հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բան կային 
տո կոս նե րը՝ 30.10.2014 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան դա դար ման օրը, ինչ պես նաև 
100.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար: Հայ ցը՝ մնա ցած մա սով, 
մերժվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
10.07.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա
տա րա նի 06.03.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է մաս նա կի ո րեն և փո փոխ վել՝ հայ ցը 
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բա վա րար ված մա սով մերժվել է, իսկ վճի ռը՝ հայ ցի մերժված մա սով, մնա ցել է օրի նա
կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հրանտ Ավե տի սյա նի ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

նա վո րում նե րով.
1)  Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 877– րդ հոդ

վա ծի 1– ին կե տը, 878– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ կե տե րը, 880– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ, 48– րդ, 53– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը որո շում կա յաց նե լիս չի կա տա րել գոր ծում առ կա բո լոր ապա

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն` հան գե լով սխալ եզ րա կա
ցու թյան: Մաս նա վո րա պես` Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից Ըն կե րու թյա նը փո խա ռու թյամբ 
գու մար տրա մադ րե լու փաս տը հիմ նա վոր ված է եղել ինչ պես դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե
րով, այն պես էլ` Ըն կե րու թյան 2011 թվա կա նի հու լիս ամս վա դրա մարկ ղային շար ժի վե րա բե
րյալ փաս տաթղթով, ին չը Վե րաքննիչ դա տա րա նը փո խա ռու թյամբ գու մար տրա մադ րե լը 
հիմ նա վո րող ապա ցույց չի հա մա րել` վկա յա կո չե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.10.2003 թվա
կա նի «Դ րա մարկ ղային գոր ծա ռույթ նե րի կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1408– Ն որո շու
մը: Վե րաքննիչ դա տա րա նը Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից Ըն կե րու թյա նը փո խա ռու թյամբ 
գու մար տրա մադ րե լու փաս տը հիմ նա վո րող դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րի և Ըն կե րու
թյան 2011 թվա կա նի հու լիս ամս վա դրա մարկ ղային շար ժի վե րա բե րյալ փաս տաթղթի առ
կա յու թյան պայ ման նե րում հիմն վել է վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի հայ տա րա րու թյուն նե րի վրա 
այն մա սին, որ այդ փաս տաթղթե րը կեղծ են՝ առանց պա հան ջե լու Ըն կե րու թյան նշված ժա
մա նա կա հատ վա ծի դրա մա կան շար ժի վե րա բե րյալ փաս տաթղթերն Ըն կե րու թյան հաշ վա
պա հու թյու նից, հա մա պա տաս խան բան կային կազ մա կեր պու թյուն նե րից, ինչ պես նաև հար
կային մար մին ներ կա յաց ված հաշ վետ վու թյուն նե րը, որոն ցով ևս հիմ նա վոր վում է Հրանտ 
Ավե տի սյա նի կող մից Ըն կե րու թյա նը փո խա ռու թյամբ 5.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
1.815.000 ՀՀ դրամ տրա մադրված լի նե լու փաս տը: 

2)  Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331– 332– րդ 
հոդ ված նե րը, 337– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյան ինստի տու տը: Փո

խա ռու թյամբ տրա մադրված գու մա րը վե րա դարձնե լու ժամ կետ որոշ ված չի եղել, հետևա
բար այն պետք է վե րա դարձվեր այդ մա սին փո խա տուի պա հան ջը ներ կա յաց վե լու օր վա
նից՝ 30.09.2014 թվա կա նից հե տո երես նօ րյա ժամ կե տում: Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րա նը 
գտել է, որ գոր ծով պա տաս խա նող կող մի՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու դի մու մը են
թա կա է բա վա րար ման, և այս հիմ քով ևս պա հան ջը՝ մերժման այն դեպ քում, երբ հայ ցային 
վա ղե մու թյան ժամ կե տը չի էլ լրա ցել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 10.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) Հրանտ Ավե տի սյա նը 07.10.2007 թվա կա նին աշ խա տան քի է ըն դուն վել Ըն կե րու

թյու նում՝ որ պես տնօ րեն, իսկ 25.08.2014 թվա կա նին ազատ վել է աշ խա տան քից՝ հա մա
ձայն Ըն կե րու թյան հիմ նադ րի 25.08.2014 թվա կա նի թիվ 158/2014 հրա մա նի (հա տոր 1– ին, 
գ.թ.12, 13):
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2) Ըն կե րու թյան կող մից 26.07.2011 թվա կա նին տրված դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե
րի հա մա ձայն` Հրանտ Ավե տի սյա նից ստաց վել է 1.815.000 ՀՀ դրամ (5.000 ԱՄՆ դո լար)։ 
Որ պես ստաց ման հիմք` նշվել է « փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը», նպա տա կը` « տու գան քի 
մուծ ման հա մար»: Ան դոր րագ րում գլ խա վոր հաշ վա պա հի դի մաց առ կա ստո րագ րու թյունն 
իրա կա նաց վել է Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից (հա տոր 1– ին, գ.թ. 11):

3) Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից դա տա րան է ներ կա յաց վել 2011 թվա կա նի հու լիս 
ամս վա դրա մարկ ղի շար ժի վե րա բե րյալ փաս տաթղթի պատ ճե նը, որի հա մա ձայն, ի թիվս 
այլ գոր ծարք նե րի, մատ նանշված է նաև « մուտք Հրան տից (5.000 դո լար –  1.815.000 
ՀՀ դրամ)» (հա տոր 1– ին, գ.թ. 98):

4) Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից Ըն կե րու թյան տնօ րեն Լ. Ալեք սա նյա նին հաս ցե
ագրված 30.09.2014 թվա կա նի դի մու մով վեր ջի նիս ներ կա յաց վել է փո խա ռու թյամբ տրա
մադրված գու մա րը վե րա դարձնե լու վե րա բե րյալ պա հանջ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 14):

5) Ի պա տաս խան Հրանտ Ավե տի սյա նի 30.09.2014 թվա կա նի դի մու մի` Ըն կե րու թյան 
տնօ րեն Լ. Ալեք սա նյա նը 07.10.2014 թվա կա նի թիվ 10 գրու թյամբ Հրանտ Ավե տի սյա նին 
հայտ նել է, որ Ըն կե րու թյան` իրեն հանձն ված հաշ վա պա հա կան փաս տաթղթե րում հա մա
պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն չկա, ինչ պես նաև դի մու մում վկա յա կոչ ված պար տա վո
րու թյունն Ըն կե րու թյան մոտ բա ցա կա յում է (հա տոր 1– ին, գ.թ. 15):

6) 15.03.2011 թվա կա նի թիվ 15 հրա մա նի հա մա ձայն` Հրանտ Ավե տի սյանն իր դի մու մի 
հա մա ձայն 2011 թվա կա նի ապ րի լի 1– ից ազատ վել է աշ խա տան քից (հա տոր 1– ին, գ.թ. 38):

7) Հրանտ Ավե տի սյա նի ան հա տա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Հրանտ 
Ավե տի սյա նը 10.07.2007 թվա կա նին ըն դուն վել է աշ խա տան քի, 01.04.2011 թվա կա նին 
ազատ վել աշ խա տան քից, ապա 01.09.2011 թվա կա նին դար ձյալ ըն դուն վել աշ խա տան քի 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 39– 40)։ 

8) ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Էրե բու նու հար կային տես չու թյան կող մից 
26.12.2014 թվա կա նի գրու թյամբ դա տա րան ներ կա յաց ված՝ Էրե բու նու ՀՏ– ում հաշ վառ ված 
Ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ 29.07.2011 թվա կա նին Էրե բու նի ՀՏ– ի կող մից կազմ ված թիվ 
1000745 ստուգ ման ակ տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հրանտ Ավե տի սյա նը են
թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Ըն կե րու թյան 2011 թվա կա նի հու լիս– սեպ
տեմ բեր ամիս նե րի հաշ վետ վու թյուն ներն է լեկտրո նային եղա նա կով ներ կա յաց վել են տնօ
րեն Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 23)։

9) Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից Վե րաքննիչ դա տա րա նում 03.07.2015 թվա
կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ներ կա յաց վել է գրա վոր բա ցատ րու թյուն, որում նաև 
խնդ րել է հայ ցը մեր ժել հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը լրա ցած լի նե լու հիմ քով 
(հա տոր 3– րդ, գ.թ. 36– 37):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331– րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ ման, ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է 
առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը 
հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ հետևյալ հար ցադ րում նե րին.

–   արդյո՞ք սահ ման ված պա հանջնե րին չհա մա պա տաս խա նող դրա մարկ ղի մուտ քի 
օր դե րը և դրա մարկ ղային շար ժի վե րա բե րյալ փաս տա թուղ թը կա րող են հա մար
վել թույ լատ րե լի ապա ցույց փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյան առ կա յու թյու նը հաս
տատ ված հա մա րե լու հա մար, 

–   արդյո՞ք Վե րաքննիչ դա տա րա նը կա րող է քննարկ ման առար կա դարձնել հայ
ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու միջ նոր դու թյու նը, եթե այն չի ներ կա յաց վել և 
քննարկ վել առա ջին ատյա նի դա տա րա նում:
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Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում քննե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե
րում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն առա ջին հիմ քով հիմ նա վոր  է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 877– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին պար բե րու թյան հա

մա ձայն` փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով մեկ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի (փո խա ռուի) 
սե փա կա նու թյանն է հանձնում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով որոշ վող այլ գույք, իսկ 
փո խա ռուն պար տա վոր վում է փո խա տուին վե րա դարձնել միև նույն գու մա րի դրամ (փո խա
ռու թյան գու մա րը) կամ փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի 
ու որա կի գույք: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 878– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու
թյան պայ մա նա գի րը կնքվում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն ի հա վաս
տումն փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի և դրա պայ ման նե րի կա րող է ներ կա յաց վել փո խա ռուի 
տված ստա ցա կա նը կամ փո խա տուի կող մից փո խա ռուին որո շա կի դրա մա կան գու մար կամ 
որո շա կի քա նա կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով վե րը 
նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը, դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ փո խա ռու թյան 
պայ մա նա գի րը գրա վոր ձևով կնքվող գոր ծարք է, որի ուժով փո խա տուն փո խա ռուին է 
հանձնում դրամ կամ տե սա կային հատ կա նի շով որոշ վող այլ գույք, իսկ փո խա ռուն պար տա
վոր վում է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամ կե տում և կար գով փո խա
տուին վե րա դարձնել փո խա ռու թյան գու մա րը կամ փո խա տուից ստաց ված գույ քին հա վա
սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու որա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնքված է հա
մար վում դրա նով նա խա տես ված դրա մը կամ այլ գույ քը հանձնե լու պա հից (տե՛ս Վա հե Սա
հա կյանն ը նդ դեմ Լե ո նիդ Ներ սի սյա նի թիվ ԵՔԴ/0916/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
հա վե լել, որ օրենսդի րը, փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մար պար տա դիր հա մա րե լով 
գրա վոր ձևը, ապա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան շրջա նա կը սահ մա նա փա կել է միայն գրա
վոր ապա ցույց նե րով` հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կա յաց նե լու ցան կա ցած փաս տա
թուղթ, որը կհաս տա տի փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: Օրենսդի րը, 
պար տա դիր հա մա րե լով փաս տաթղթի ներ կա յա ցու մը, չի սահ մա նել գրա վոր ապա ցույց նե
րի սպա ռիչ ցանկ` հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կա յաց նե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րին հա մա պա տաս խա նող ցան կա
ցած գրա վոր ապա ցույց, որը կհաս տա տի փո խա ռուին որո շա կի դրա մա կան գու մար կամ 
որո շա կի քա նա կի գույք տա լը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծի հան գա մանքնե րը, որոնք, օրեն քի կամ այլ իրա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, 
պետք է հաս տատ վեն միայն որո շա կի ապա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ապա
ցույց նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց
նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ
մամբ:

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րել է, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե
տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե որ քա նով է այդ ապա ցույ ցը վե րա բե րե լի և 
թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար (տե՛ս 
Սվետ լա նա Ժու լի կյանն ը նդ դեմ Անա հիտ Խա չատ րյա 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 որո շու մը):

Զար գաց նե լով նշված դիր քո րո շու մը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ որոշ մամբ 
նշել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում որևէ ապա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս դա
տա րան նե րը պետք է ղե կա վար վեն հետևյալ կա նոն նե րով.
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1) գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը կա րող է հաս տատ վել բա ցա ռա պես օրեն քով նա խա տես ված ապա
ցույց նե րով.

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի իրա վա կար գա վո րու մից, որով սպա ռիչ 
սահ ման ված է ապա ցուց ման մի ջոց նե րի շրջա նա կը: Մաս նա վո րա պես՝ գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա
մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը 
կա րող է հաս տատ վել միայն գրա վոր և իրե ղեն ապա ցույց նե րով, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա
ցու թյուն նե րով, վկա նե րի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունքնե րով:

2) օրեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ապա ցույց ներն իրա վա բա նա կան ուժ չու նեն և չեն 
կա րող դրվել դա տա րա նի վճռի հիմ քում.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տով նա
խա տես ված թույ լատ րե լի ու թյան նշված կա նո նը են թադ րում է ապա ցույ ցի դա տա վա րա կան 
ձևի հա մա պա տաս խա նու թյունն օրեն քի պա հանջնե րին` աղ բյու րի, ստաց ման եղա նա կի, 
պայ ման նե րի, ինչ պես նաև ապա ցույ ցի ձևա կերպ ման տե սան կյու նից:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ վե րոն շյալ կա նո նի հա մա
տեքս տում ապա ցույ ցի թույ լատ րե լի ու թյու նը պետք է դի տարկ վի ոչ միայն դա տա վա րա կան, 
այլ նաև նյու թաի րա վա կան օրենսդրու թյան նոր մե րը պահ պան ված լի նե լու առու մով:

3) գոր ծի հան գա մանքնե րը, որոնք, օրեն քի կամ այլ իրա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, 
պետք է հաս տատ վեն միայն որո շա կի ապա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ապա
ցույց նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով ամ
րագրված թույ լատ րե լի ու թյան վե րոն շյալ կա նո նի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ այն 
դեպ քե րում, երբ օրեն քում կամ իրա վա կան ակ տում ուղ ղա կի ո րեն նշված չէ այն ապա ցույ ցը, 
որով թույ լատրվում է հաս տա տել այս կամ այն փաս տը, ապա վեր ջինս կա րող է հաս տատ
վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա
տես ված ցան կա ցած ապա ցույ ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով ամ
րագրված թույ լատ րե լի ու թյան վե րոն շյալ կա նո նը մեկ նա բան վում է հետևյալ կերպ.

–    գոր ծի հան գա մանքնե րը կա րող են հաս տատ վել բա ցա ռա պես օրեն քով նա խա
տես ված ապա ցույց նե րով, այլ ապա ցույց նե րի կի րա ռու մը բա ցառ վում է, կամ.

–    գոր ծի հան գա մանքնե րը կա րող են հաս տատ վել օրեն քով նա խա տես ված ապա
ցույց նե րով (ա նհ րա ժեշտ ապա ցույց), սա կայն այլ ապա ցույց նե րի վա րույթ 
ներգրա վե լու հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փակ ված չէ: 

Ապա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան նշված կա նո նի մաս նա վոր դրսևո րում նե րից է նաև 
այս կամ այն ապա ցույ ցի օգ տա գործ ման ար գել քը, որը նշա նա կում է, որ ի հա վաս տում գոր
ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող որևէ հան գա ման քի չի կա րող ներ կա յաց վել 
որևէ կոնկ րետ ապա ցույց, եթե նյու թա կան օրենսդրու թյունն ար գե լում է դրա օգ տա գոր ծու
մը (տե՛ս « ՋԻ ԷՅՋ ՍԹՈ ՐԻՋ ԷՆ ԹԵՐՓ ՐԱՅԶՍ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ Սևակ Ար զա րու նու, Արտյոմ 
Մար տի րո սյա նի թիվ ԵԿԴ/2593/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
08.05.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Հրանտ Ավե տի սյա նը 07.10.2007 թվա կա նին աշ խա
տան քի է ըն դուն վել Ըն կե րու թյու նում որ պես տնօ րեն, իսկ 25.08.2014 թվա կա նին ազատ վել է 
աշ խա տան քից՝ հա մա ձայն Ըն կե րու թյան հիմ նադ րի 25.08.2014 թվա կա նի թիվ 158/2014 հրա
մա նի: Ըն կե րու թյան կող մից 26.07.2011 թվա կա նին տրված դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րի 
հա մա ձայն` Հրանտ Ավե տի սյա նից ստաց վել է 1.815.000 ՀՀ դրամ (5.000 ԱՄՆ դո լար)։ Որ
պես ստաց ման հիմք` նշվել է « փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը», նպա տա կը` « տու գան քի 
մուծ ման հա մար»: Ան դոր րագ րում գլ խա վոր հաշ վա պա հի դի մաց առ կա ստո րագ րու թյունն 
իրա կա նաց վել է Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից: Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից դա տա րան է 
ներ կա յաց վել 2011 թվա կա նի հու լիս ամս վա դրա մարկ ղի շար ժի վե րա բե րյալ փաս տաթղթի 
պատ ճե նը, որի հա մա ձայն, ի թիվս այլ գոր ծարք նե րի, մատ նանշված է նաև « մուտք Հրան
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տից (5.000 դո լար– 1.815.000 ՀՀ դրամ)»: ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Էրե բու նու հար
կային տես չու թյան կող մից 26.12.2014 թվա կա նի գրու թյամբ դա տա րան ներ կա յաց ված՝ Էրե
բու նու ՀՏ– ում հաշ վառ ված Ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ 29.07.2011 թվա կա նին Էրե բու նի ՀՏ– ի 
կող մից կազմ ված թիվ 1000745 ստուգ ման ակ տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հրանտ 
Ավե տի սյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Ըն կե րու թյան 2011 թվա
կա նի հու լիս– սեպ տեմ բեր ամիս նե րի հաշ վետ վու թյուն ներն է լեկտրո նային եղա նա կով ներ
կա յաց վել են տնօ րեն Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Էրե
բու նու հար կային տես չու թյան կող մից 26.12.2014 թվա կա նին տրված գրու թյու նը, հաս տատ
ված է հա մա րել հայց վո րի` Ըն կե րու թյան տնօ րեն լի նե լու փաս տը և ներ կա յաց ված դրա
մարկ ղի մուտ քի օր դե րի հի ման վրա միա ժա մա նակ հաս տատ ված հա մա րե լով փո խա ռու
թյուն տրա մադ րե լու հան գա ման քը` հիմ նա վոր է հա մա րել հայց վո րի պա հան ջը` փո խա ռու
թյան գու մա րը վե րա դարձնե լու մա սով:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, գնա հա տե լով ներ կա յաց ված դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րը 
և «2011  թ. հու լիս ամս վա դրա մարկ ղի շարժ» վեր տա ռու թյամբ փաս տա թուղ թը, ղե կա վար վե
լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.10.2003 թվա կա նի «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա
կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1408– Ն որոշ մամբ սահ ման ված կար գով, 
գտել է, որ «...հայց վո րի կող մից որ պես պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րող 
փաս տա թուղթ վկա յա կոչ ված դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րը, ը ստ է ու թյան, չի հա մա պա
տաս խա նում ՀՀ կա ռա վա րու թյան վե րը նշված որոշ մամբ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մուտ քի 
օր դե րին ներ կա յաց վող պա հանջնե րին», ինչ պես նաև «2011 թվա կա նի հու լիս ամս վա դրա
մարկ ղի շարժ» վեր տա ռու թյամբ փաս տա թուղ թը նույն պես «ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.10.2003 
թվա կա նի «Դ րա մարկ ղային գոր ծա ռույթ նե րի կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1408– Ն 
որոշ մամբ սահ ման ված կար գի խախտ մամբ է կազմ ված և ստո րագրված է բա ցա ռա պես 
Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից, ինչ պես նաև ներ կա յաց ված է առանց Ըն կե րու թյան կնի քի, 
որ պի սի պայ ման նե րում վե րո հի շյալ ապա ցույ ցը ևս սույն գոր ծով թույ լատ րե լի ապա ցույց 
հա մար վել, հետևա բար նաև ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ չի կա րող», ուս տի 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ «...հայց վոր Հրանտ Ավե տի սյա նի կող մից չեն 
ներ կա յաց վել իր վկա յա կո չած փաս տե րը հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի 
ապա ցույց ներ...»:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը շա րադրված մեկ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ
քո անդրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ նա վոր վա
ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

«Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.10.2003 թվա կա նի թիվ 1408– Ն որոշ ման 4– րդ կե տի հա մա ձայն` 
կազ մա կեր պու թյան դրա մարկղ կան խիկ դրա մի մուտ քագրման (ըն դուն ման) փաս տաթղթա
վո րու մը կա տար վում է « Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օրեն քի 11– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սին հա մա պա տաս խան՝ հաշ վա պա հա կան հաշ
վա ռու մը վա րող ստո րա բա ժան ման կամ ան ձի, ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի 
կող մից լիա զոր ված այլ ան ձի (այ սու հետ` հաշ վա պա հու թյուն) կող մից: (...) Կան խիկ դրա մի 
մուտ քագրման (ըն դուն ման) գոր ծառ նու թյուն նե րը կա տար վում են դրա մարկ ղային մուտ քի 
օր դե րով: (...) Կազ մա կեր պու թյուն նե րի դեպ քում մուտ քի օր դե րի ձախ մասը ստո րագրվում է 
գլ խա վոր հաշ վա պա հի կամ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րի կող մից լիա զոր ված այլ ան ձի 
(այ սու հետ` հաշ վա պահ), գան ձա պա հի կամ նրա պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րող ան ձի 
(այ սու հետ` գան ձա պահ) և վճա րո ղի կող մից, իսկ աջ մա սում ան դոր րա գիրը ստո րագրվում է 
հաշ վա պա հի և գան ձա պա հի կող մից: (…) Ստո րագրված մուտ քի օր դե րը կնքվում է գան ձա
պա հի դրոշ մակ նի քով կամ կազ մա կեր պու թյան (ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ) կնի քով, եթե 
կազ մա կեր պու թյու նը (ան հատ ձեռ նար կա տե րը) կնիք ունի՝ այն պես, որ միա ժա մա նակ 
կնքված լի նեն մուտ քի օր դե րի և՛ ձախ, և՛ աջ մա սե րը (ան դոր րա գի րը), որից հե տո այն 
տրվում է դրա մը վճա րո ղին: Նույն որոշ ման 14– րդ կե տի հա մա ձայն` կան խիկ դրա մի բո լոր 
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մուտ քագ րում նե րը և ել քագ րում նե րը գրանցվում են դրա մարկ ղային գրքում` մուտ քի և ել քի 
օր դեր նե րի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գրա վոր ապա ցույց ներ են գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող ակ տե րը, պայ մա նագ րե րը, տե ղե կանքնե րը, գոր
ծա րար թղթակ ցու թյու նը, այլ փաս տաթղթե րը և նյու թե րը, այդ թվում` է լեկտրո նային կամ 
կա պի այլ մի ջո ցով կամ փաս տաթղթե րի իս կու թյու նը հաս տա տե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե
ռող այլ եղա նա կով ստաց ված ապա ցույց նե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի հիմ քով գրա վոր ապա ցույց հա մար վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի հա մա պա տաս խան ապա ցույ ցը պա րու նա կի գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե
ցող հան գա մանքնե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, այ սինքն` իր բո վան դա կու թյամբ հնա րա
վո րու թյուն տա դա տա րա նին՝ պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջնե րը և 
առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե
ցող այլ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Այլ կերպ ասած` գրա վոր 
ապա ցույց նե րը դա տա րա նի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն իրենց բո վան դա կու թյան 
տե սա կե տից, գրա վոր ապա ցույց նե րում ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունի որո շա կի 
նյու թա կան կրիչ նե րում ար տա ցոլ ված միտ քը, որն ըն կալ վում է ըն թերց ման մի ջո ցով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.10.2003 թվա կա նի թիվ 1408– Ն որոշ ման 
վկա յա կոչ ված կար գա վո րում նե րը հա մադ րե լով գրա վոր ապա ցույ ցի հաս կա ցու թյան վե րա
բե րյալ վե րը շա րադրված մեկ նա բա նու թյուն նե րի հետ, գտնում է, որ դրա մարկ ղային մուտ քի 
օր դե րը` որ պես կան խիկ դրա մի մուտ քագրման (ըն դուն ման) գոր ծառ նու թյուն նե րը հա վաս
տող փաս տա թուղթ, գրա վոր ապա ցույ ցի տե սակ է և ել նե լով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու
թյան բնույ թից` միան գա մայն կա րող է հա մար վել և՛ որ պես թույ լատ րե լի, և՛ որ պես վե րա բե
րե լի ապա ցույց: Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փո խա ռու թյունն իր 
բնույ թով դրա մա կան շար ժի` փո խա տուից փո խա ռուին դրա մա կան մի ջոց ներ փո խան ցե լու 
վե րա բե րյալ իրա վա հա րա բե րու թյուն է, որի առ կա յու թյան փաս տը կա րող է հիմ նա վոր վել 
ցան կա ցած գրա վոր ապա ցույ ցով: Հետևա բար դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րը փո խա ռու
թյան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե րով թույ լատ րե լի գրա վոր ապա ցույց է և են
թա կա է գնա հատ ման գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մեջ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Դ րա մարկ ղային գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա
կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 08.10.2003 թվա կա նի թիվ 
1408– Ն որոշ մամբ կար գա վոր ված են հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղթե րի կազմ
ման, վար ման կար գը, այդ թվում` դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րին ներ կա յաց վող պա հանջնե
րը: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գրա վոր ապա ցույ ցի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
տվյալ տե սա կի փաս տաթղթե րին ներ կա յաց վող վա վե րա պայ ման նե րին, պա հանջնե րին 
(կազմ ման, բո վան դա կու թյան առու մով) կան խո րո շում է այդ ապա ցույ ցի (մաս նա վո րա պես` 
մուտ քի օր դե րի) ար ժա նա հա վա տու թյու նը, հետևա բար այդ փաս տաթղթե րի ան հա մա պա
տաս խա նու թյու նը սահ ման ված պա հանջնե րին հան դի սա նում է նշված ապա ցույ ցի ոչ թե 
թույ լատ րե լի ու թյան կամ վե րա բե րե լի ու թյան, այլ ար ժա նա հա վա տու թյան գնա հատ ման 
մի ջոց: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ եթե ան գամ ներ կա յաց ված փաս տա թուղթն իր 
վա վե րա պայ ման նե րով լիար ժե քո րեն չի հա մա պա տաս խա նում նմա նա տիպ փաս տաթղթե
րին ներ կա յաց վող պա հանջնե րին, դա դեռևս չի բա ցա ռում այդ փաս տաթղթի ապա ցու ցո ղա
կան ուժը: Հետևա բար, եթե ներ կա յաց ված փաս տաթղթի բո վան դա կու թյու նը կազ մող վա վե
րա պայ ման նե րը լիար ժեք չեն, դա կա րող է նվա զեց նել ապա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, 
բայց ոչ կան խո րո շել դրա ան թույ լատ րե լի ու թյու նը կամ ոչ վե րա բե րե լի ու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում Վե րաքննիչ դա տա
րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված դրա մարկ ղային մուտ քի օր
դե րը և «2011 թվա կա նի հու լիս ամս վա դրա մարկ ղի շարժ» վեր տա ռու թյամբ փաս տա թուղ թը 
սույն գոր ծով թույ լատ րե լի չեն, քա նի որ պահ պան ված չեն այդ փաս տաթղթե րի կազմ մա նը 
ներ կա յաց վող պա հանջնե րը: 
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Անդ րա դառ նա լով նշված ապա ցույց նե րի վե րա բե րե լիու թյան հար ցին՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը փաս տում է, որ այդ փաս տաթղթե րը բո վան դա կում են տե ղե կու թյուն ներ, որոնք 
վե րա բե րում են Ըն կե րու թյան դրա մարկղ են թադ րա բար դրա մա կան մի ջոց նե րի` որ պես փո
խա ռու թյան գու մար մուտք լի նե լուն: Հետևա բար դրանք ուղ ղա կի ո րեն առնչ վում են Հրանտ 
Ավե տի սյա նի և Ըն կե րու թյան միջև են թադ րա բար ծա գած փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն
նե րին, ուս տիև պա րու նա կում են տե ղե կու թյուն ներ, որոնք ան հրա ժեշտ են սույն գոր ծի լուծ
ման հա մար: Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դրա մարկ
ղային մուտ քի օր դե րը և «2011 թվա կա նի հու լիս ամս վա դրա մարկ ղի շարժ» վեր տա ռու թյամբ 
փաս տա թուղ թը սույն գոր ծով նաև վե րա բե րե լի ապա ցույց ներ են: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րոն շյալ ապա ցույց նե րը դի տար կե լով որ պես 
սույն գոր ծով թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ապա ցույց ներ, գտնում է, որ նշված ապա ցույց նե րը 
պետք է գնա հատ վե ին ար ժա նա հա վա տու թյան տե սան կյու նից: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում նշել, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րում գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում վի
ճարկ վել են հայց վո րի պա հան ջի հիմ քում ըն կած գրա վոր ապա ցույց ներն ինչ պես տվյալ 
փաս տաթղթե րին ներ կա յաց վող պա հանջնե րին հա մա պա տաս խա նե լու, այն պես էլ հայց վո
րի կող մից տվյալ փաս տաթղթե րը ստո րագ րե լու իրա վա սու թյուն ունե նա լու հիմ քով: Մաս
նա վո րա պես` Ըն կե րու թյու նը վի ճար կել է դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րի և դրա մարկ ղային 
շար ժի վե րա բե րյալ փաս տաթղթի հա մա պա տաս խա նու թյու նը սահ ման ված պա հանջնե րին` 
հայտ նե լով, որ դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում նմա նա տիպ փաս տաթղթե րին ներ կա յաց
վող պա հանջնե րին: Ըն կե րու թյան կող մից վի ճարկ վել է դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րի 
կազմ ման ժա մա նա կը, վի ճարկ վել է նաև դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րի վրա նշված ժա
մա նա կա հատ վա ծում Հրանտ Ավե տի սյա նի` որ պես Ըն կե րու թյան տնօ րե նի` դրա մարկ ղային 
մուտ քի օր դե րը ստո րագ րե լու իրա վա սու թյուն ունե նա լը` որ պես վի ճարկ ման հիմք ներ կա
յաց նե լով Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հրանտ Ավե տի սյա նի` աշ խա տան քից ազա տե լու 15.03.2011 
թվա կա նի թիվ 15 հրա մա նը, ինչ պես նաև վեր ջի նիս ան հա տա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը: 

Դա տա րանն անդրա դար ձել է միայն Հրանտ Ավե տի սյա նի` որ պես Ըն կե րու թյան տնօ
րե նի` դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րը ստո րագ րե լու իրա վա սու թյուն ունե նա լու հար ցին և 
ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Էրե բու նու հար կային տես չու թյան կող մից 26.12.2014 
թվա կա նին տրված գրու թյան հի ման վրա եզ րա կաց րել, որ Հրանտ Ավե տի սյա նը վի ճե լի ժա
մա նա կա հատ վա ծում հան դի սա ցել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն, որի հի ման վրա բա վա րա րել է 
հայցն այս մա սով` չանդ րա դառ նա լով բարձրաց ված մյուս հար ցե րին:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, գնա հա տե լով հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված ապա ցույց նե
րը` դրա մարկ ղային մուտ քի օր դե րը և «2011 թվա կա նի հու լիս ամս վա դրա մարկ ղի շարժ» 
վեր տա ռու թյամբ փաս տա թուղ թը, դրանք հա մա րել է ոչ թույ լատ րե լի և ոչ վե րա բե րե լի` ար
դյուն քում չի րա կա նաց նե լով ապա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան գնա հա տում գոր ծում 
առ կա մյուս ապա ցույց նե րի հա մա տեքս տում:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի կող մից չի իրա կա նաց վել ապա ցույց նե րի լրիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զո
տու թյու նը, որ պի սի պա րա գա յում առ կա է գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

2) Վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 331– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ

ցային վա ղե մու թյուն է հա մար վում իրա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի 
պաշտպա նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռում է միայն վի ճող կող մի դի մու մով, որը պետք է տրվի մինչև 
դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը: Հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը, որի կի
րառ ման մա սին դի մել է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու մա սին 
վճիռ կա յաց նե լու հա մար:

Նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կով անդրա դառ նա լով վկա յա կոչ ված հոդ
ված նե րի վեր լու ծու թյա նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օրենսդի րը, ամ րագ րե լով 
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հայ ցային վա ղե մու թյան ը նդ հա նուր երեք տար վա ժամ կե տը, միա ժա մա նակ սահ մա նել է 
կարգ, որի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը պետք է քննարկ ման առար կա դարձնի հայ
ցային վա ղե մու թյան հար ցը: Այն է՝ պետք է առ կա լի նի հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու 
մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի կող մից դի մում, և այդ դի մու մը պետք է ներ կա յաց վի մինչև 
դա տա րա նի կող մից վճիռ կա յաց նե լը: Այ սինքն` օրենսդրի կող մից հստակ սահ ման վել է 
ժամ կետ, այն է՝ հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նել մինչև 
վճռի կա յա ցու մը (տե՛ս Ռա դիկ Են գի բա րյա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչն ը նդ դեմ 
« Վա նակն Ապա կի» ՍՊԸ– ի և մյուս նե րի թիվ ՇԴ/0376/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից Վե րաքննիչ դա տա րա նում 
03.07.2015 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ներ կա յաց վել է գրա վոր լրա ցու ցիչ բա
ցատ րու թյուն, որում միջ նորդ վել է կի րա ռել հայ ցային վա ղե մու թյուն և հայ ցը մեր ժել նաև 
այդ հիմ քով:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, քննար կե լով ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը և գնա հա տե լով 
հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը, գտել է, որ սույն գոր ծով լրա ցել են հայ
ցային վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը: Հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը` Վե րաքննիչ դա տա
րա նը գտել է, որ հայ ցը են թա կա էր մերժման նաև այդ հիմ քով, ուս տի բա վա րա րել է վե
րաքննիչ բո ղո քը նաև այս հիմ քով:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ըն կե րու թյան կող մից հայ ցային վա ղե
մու թյուն կի րա ռե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց վել է միայն Վե րաքննիչ դա տա րա նին՝ նման 
միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց վե լով առա ջին ատյա նի դա տա րա նին մինչև վճիռ կա յաց նե լը: 
Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյան միջ նոր դու թյու նը 
չէր կա րող քննարկ վել Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից` հաշ վի առ նե լով, որ այդ միջ նոր դու
թյու նը Ըն կե րու թյու նը չէր ներ կա յաց րել Դա տա րա նին մինչև վճիռ կա յաց նե լը: Այ սինքն` Վե
րաքննիչ դա տա րա նը կա րող էր գնա հա տել ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վոր վա
ծու թյան տե սան կյու նից միայն այն դեպ քում, եթե միջ նոր դու թյու նը ներ կա յաց ված լի ներ Դա
տա րա նին մինչև վճիռ կա յաց նե լը: Հետևա բար Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն 
այն մա սին, որ « պա տաս խա նող կող մի` հայ ցային վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու դի մու մը են թա
կա է բա վա րար ման, և այս հիմ քով ևս պա հան ջը` մերժման», ան հիմն է:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե
րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու 
հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ գոր ծը նոր քննու թյան է 
ուղար կում միայն գու մա րի բռնա գանձման պա հան ջի մա սով, քա նի որ Դա տա րա նի վճի ռը 
վե րաքննու թյան կար գով, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վճռա բե կու թյան կար գով 
բո ղո քարկ վել են միայն այդ մա սով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են բա վա րար ված հայ ցա
պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման 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 րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան 
ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա
մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի 
գծով կա րող են սահ ման վել հետևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ազա 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 ժամ կե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը սահ ման ված ժամ
կե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժե րի վճա րու մից ազա տում, նվա զե ցում, 
դրանք վճա րե լու ժամ կե տի հե տաձ գում:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը միջ նոր դել է հե տաձ գել վճռա բեկ բո ղո քի 
հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը, որը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա
ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 25.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ բա վա րար վել է:

Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա
յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու
թյան ներ կա փու լում, Վճռա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա

նի 10.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և գոր ծը՝ գու մա րի բռնա գանձման պա հան ջի մա սով, 
ուղար կել Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 25.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան   Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/3082/02/13 
դա տա րա նի որո շում             2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/3082/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Կ. Հա կո բյան
Դա տա վոր ներ՝    Ա. Խա ռա տյան
    Տ. Նա զա րյան
 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Վլա դի միր Սա հա կյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե

րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 22.09.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Հով
սեփ Հով սե փյա նի ը նդ դեմ Վլա դի միր Սա հա կյա նի` փոխ հա մա ձայ նագ րով ստանձնած պար
տա վո րու թյու նը կա տա րե 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՝ Հով սեփ Հով սե փյա նը պա հան ջել է Վլա դի միր Սա հա կյա նից 

բռնա գան ձել 60.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ։ 
Հով սեփ Հով սե փյա նը 10.03.2015 թվա կա նին հայ ցա պա հան ջի հստա կեց ման վե րա բե

րյալ դի մու մով պա հան ջել է պար տադ րել Վլա դի միր Սա հա կյա նին կա տա րե լու փոխ հա մա
ձայ նագ րով ստանձնած պար տա վո րու թյու նը, այն է` վա ճա ռել բնա կա րա նը և ստաց ված գու
մա րից 60.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը փո խան ցել իրեն: 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի  ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սու քո յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 25.03.2015 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
22.09.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Վլա դի միր Սա հա կյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և 
Դա տա րա նի 25.03.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վլա դի միր Սա հա կյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ

նա վո րում նե րով. 
1) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ

մա նադ րու թյան 18– րդ, 19– րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու
թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 
6– րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 347– րդ, 348– րդ, 408– րդ հոդ ված նե րը, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ, 6– րդ, 28– րդ, 32– րդ, 53– րդ, 95– րդ, 
130.1– րդ, 149.7– րդ, 149.8– րդ հոդ ված նե րը, 219– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը և 220– րդ հոդ վա ծի 
1– ին կե տը, 220.4– րդ հոդ վա ծը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի գնա հա տել գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րը բազ մա

կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյամբ, որի ար դյուն քում եկել է սխալ եզ րա հանգման։
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը 14.07.2014 

թվա կա նի որոշ մամբ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը նշա նա կել է դա տաքննու թյան, 04.08.2014 
թվա կա նին դա տաքննու թյունն ավարտ վել է, և վճռի հրա պարկ ման օր է հայ տա րար վել 
15.08.2014 թվա կա նը: Սա կայն 15.08.2014 թվա կա նին Դա տա րա նը որո շում է կա յաց րել գոր ծի 
վա րույ թը վերսկսե լու մա սին և 29.09.2014 թվա կա նին նշա նա կել է քննու թյան: Դա տա րա նը 
վե րը նշված որոշ մամբ չի նշա նա կել նախ նա կան դա տա կան նիստ, հետևա բար Դա տա րա
նը, գոր ծի վա րույ թը վերսկսե լով, շա րու նա կել է գոր ծի դա տաքննու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ 10.03.2015 թվա կա նին 
հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի հստա կեց ման վե րա բե րյալ դի մու մը, 
որով վեր ջինս պա հան ջել է պար տադ րել Վլա դի միր Սա հա կյա նին կա տա րե լու փոխ հա մա
ձայ նագ րով ստանձնած պար տա վո րու թյու նը` վա ճա ռել բնա կա րա նը և ստաց ված գու մա րից 
60.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մը փո խան ցել իրեն, ներ կա յաց վել է դա տաքննու
թյան ըն թաց քում, մինչ դեռ հայ ցի առար կան փո փո խե լու վե րա բե րյալ դի մու մը կա րող է ներ
կա յաց վել միայն նախ նա կան դա տա կան նիս տի ժա մա նակ: 

Այն, որ Հով սեփ Հով սե փյա նի ներ կա յաց րած դի մումն իրե նից ներ կա յաց նում է հայ ցա
պա հանջն ավե լաց նե լու (փո փո խե լու) դի մում, հաս տատ վում է այն հան գա ման քով, որ ի 
սկզբա նե հայց վո րի կող մից ներ կա յաց վել է գու մա րի բռնա գանձման պա հանջ, որի վե րա բե
րյալ պա տաս խա նո ղը ներ կա յաց րել է իր առար կու թյուն նե րը, մինչ դեռ բնա կա րա նը վա ճա
ռել պար տա վո րեց նե լու պա հանջն է ա կա նո րեն տար բեր վում է գու մա րի բռնա գանձման պա
հան ջից, հան դի սա նում է ինքնու րույն պա հանջ, ին չը հաս տատ վում է նաև Դա տա րա նի վճռի 
պատ ճա ռա բա նա կան մա սում վեր ջի նիս արած հետևու թյամբ առ այն, որ Հով սեփ Հով սե
փյա նի հայ ցա պա հան ջը՝ Վլա դի միր Սա հա կյա նին 04.08.2008 թվա կա նի փոխ հա մա ձայ
նագ րով ստանձնած պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու մա սին, չի են
թադ րում գու մա րի բռնա գան ձում, այլ են թադ րում է պար տա վո րու թյան կա տա րում։ 

Բա ցի այդ, փոխ հա մա ձայ նու թյամբ ստանձնած պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն 
պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով Վլա դի միր Սա հա կյա նը հնա րա վո րու թյուն չի ունե ցել 
որևէ դիր քո րո շում հայտ նե լու կամ պա տաս խան ներ կա յաց նե լու, քա նի որ վեր ջինս տե ղյակ 
չի եղել հայ ցա պա հանջն ավե լաց նե լու վե րա բե րյալ Հով սեփ Հով սե փյա նի դի մու մի մա սին: 
Հայց վո րի դի մու մը պա տաս խա նո ղին տրա մադրվել է միայն 19.05.2015 թվա կա նին` վճռի 
հրա պա րա կու մից մոտ եր կու ամիս ան ց։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ան ձի ար դար դա տաքննու
թյան իրա վուն քը՝ Վլա դի միր Սա հա կյա նին զրկե լով նոր պա հան ջի վե րա բե րյալ առար կու
թյուն ներ, այդ թվում նաև՝ հայ ցային վա ղե մու թյան կի րառ մամբ հայ ցը մեր ժե լու մա սին դի
մում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից։

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 82– րդ հոդ վա ծը, 220.4– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 6– րդ են թա կե տը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Պա տաս խա նող Վլա դի միր Սա հա կյա նը բնակ վում է Երևան քա ղա քի Բաղ րա մյան փո

ղո ցի թիվ 25 շեն քի 9– րդ բնա կա րա նում, դա տա կան բո լոր ծա նու ցում ները ստա ցել է նշված 
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հաս ցե ում: Միա ժա մա նակ Վլա դի միր Սա հա կյա նը հաշ վառ ված է Երևան քա ղա քի Արաբ կի
րի 21– րդ փո ղո ցի թիվ 2 շեն քի 12– րդ բնա կա րա նում: Վե րը նշված եր կու հաս ցե ներն էլ 
գտնվում են Երևան հա մայն քի Արաբ կիր վար չա կան շրջա նում, այ սինքն՝ պա տաս խա նո ղի 
բնա կու թյան վայրն Արաբ կիր վար չա կան շրջանն է, սա կայն գոր ծը քննվել է Երևա նի 
Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա
նում, այ սինքն՝ տա րած քային ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ: Մինչ դեռ Վե
րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նշված հան գա ման քը, որը հիմք էր դա տա կան ակ տը բո լոր 
դեպ քե րում բե կա նե լու հա մար՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Երևան քա ղա քի Բաղ րա մյան փո ղո
ցի թիվ 25 շեն քի 9– րդ բնա կա րա նը սպա սարկ վում է Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ 
վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից: 

3) Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 345– րդ, 448– րդ 
հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ փոխ հա մա ձայ նագ րի է ա կան պայ ման է հան

դի սա ցել բնա կա րա նը 110.000 ԱՄՆ դո լա րով Տիգ րան Քո չա րյա նին վա ճա ռե լը, այլ ոչ թե 
բնա կա րանն ը նդ հան րա պես վա ճա ռե լը: Հետևա բար, եթե պա տաս խա նո ղի պար տա վո րու
թյան խախտ ման հիմ քում դրվում է փոխ հա մա ձայ նա գի րը, ապա պետք է դի տար կել փո խ
հա մա ձայ նագ րի է ա կան պայ ման ներն ամ բող ջու թյամբ՝ բնա կա րա նը 2008 թվա կա նին Տիգ
րան Քո չա րյա նին 110.000 ԱՄՆ դո լա րով վա ճա ռե լու հա մա տեքս տում, այլ ոչ թե մաս նա կի՝ 
բնա կա րա նը վա ճա ռե լը` առանց հաշ վի առ նե լու հա մա ձայ նագ րում նշված կոնկ րետ ան ձին 
և կոնկ րետ գնով վա ճա ռե լու հան գա ման քը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 22.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) Վլա դի միր Սա հա կյա նի և Հով սեփ Հով սե փյա նի միջև 04.08.2008 թվա կա նին կնքվել է 

փոխ հա մա ձայ նա գիր, որով կող մե րը եկել են հա մա ձայ նու թյան այն մա սին, որ Արաբ կի րի 
21– րդ փո ղո ցի 2– րդ շեն քի թիվ 12 բնա կա րա նը վա ճա ռե լու են Տիգ րան Քո չա րյա նին 110.000 
ԱՄՆ դո լա րով, որից Վլա դի միր Սա հա կյա նը պար տա վոր վել է 60.000 ԱՄՆ դո լա րը ստա ցա
կա նով տալ Հով սեփ Հով սե փյա նին առու վա ճառ քից հե տո` գու մա րը ստա նա լու օրը, իսկ Հով
սեփ Հով սե փյանն իր ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ միա սին պար տա վոր վել է նո տա րի կող մից 
սահ ման ված ժամ կե տում ազա տել բնա կա րա նը և հանձնել գնոր դին նոր մալ վի ճա կում՝ 
առանց գույ քա հար կի և կո մու նալ ծախ սե րի պարտ քի (հա տոր 1– ին, գ.թ. 39):

2) Դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով Հով սեփ Հով սե փյա նը պա հան ջել է Վլա
դի միր Սա հա կյա նից բռնա գան ձել 60.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 66– 67):

3) Դա տա րա նի 21.01.2014 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ, և 
գոր ծը նա խա պատ րաստ վել է դա տաքննու թյան (հա տոր 1– ին, գ.թ. 63):

4) Դա տա րա նի 14.07.2014 թվա կա նի որոշ մամբ գոր ծը նշա նակ վել է դա տաքննու թյան 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 105):

5) 04.08.2014 թվա կա նին գոր ծի քննու թյունն ավարտ վել է, և վճռի հրա պա րակ ման օր է 
նշա նակ վել 15.08.2014 թվա կա նը (դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն, հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 142– 152):

6) Դա տա րա նի 15.08.2014 թվա կա նի որոշ մամբ գոր ծի քննու թյու նը վերսկս վել է՝ գոր ծի 
հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի պար զու մը շա րու նա կե լու ան հրա ժեշ տու
թյու նից ել նե լով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 154):

7) Հով սեփ Հով սե փյա նը 10.03.2015 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ներ կա
յաց րել է « հայ ցա պա հան ջի հստա կե ցում» վեր տա ռու թյամբ դի մում, որով պա հան ջել է 
պար տա վո րեց նել պա տաս խա նո ղին՝ կա տա րե լու պար տա վո րագ րով ստանձնած պար
տա վո րու թյու նը, այն է՝ վա ճա ռել բնա կա րա նը և ստաց ված գու մա րից 60.000 ԱՄՆ դո լա րը 
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տրա մադ րել իրեն: Նույն օրը Դա տա րանն ավար տել է գոր ծի քննու թյու նը (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 97– 98, 169– 171):

8) Գոր ծում առ կա չէ ապա ցույց առ այն, որ հայց վո րի կող մից 10.03.2015 թվա կա նի « հայ
ցա դի մու մի հստա կե ցում» վեր տա ռու թյամբ դի մու մը պա տաս խա նող Վլա դի միր Սա հա կյա
նին ուղարկ վել է, և վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն է ունե ցել դրա վե րա բե րյալ դիր քո րո շում 
հայտ նե լու:

9) Երևան քա ղա քի Արաբ կիր վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 15.10.2015 
թվա կա նի թիվ 25/02– 4– 3485 գրու թյան հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Մ. Բաղ րա մյան պո ղո
տայի թիվ 25 հաս ցեն գտնվում է Արաբ կիր վար չա կան շրջա նի տա րած քում (ներ կա յաց վել է 
վճռա բեկ բո ղո քին կից): 

10) Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րի 13.10.2014 թվա կա նի թիվ 
ԴԴ20– Ե– 24455/15 գրու թյան հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Մար շալ Բաղ րա մյան թիվ 25 հաս
ցե ի հետ կապ ված վե ճերն ը նդ դա տյա են Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն 
վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նին (ներ կա յաց վել է վճռա
բեկ բո ղո քին կից):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում հայց վո րի 
կող մից հայ ցի հիմ քը կամ առար կան փո փո խե լու իրա վուն քի իրաց ման առանձնա հատ կու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու 
հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա 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 
օրենսգրքի 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 մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
32– րդ, 1497– րդ և 220.4– րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա
տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին. արդյո՞ք դա տա րա նը կա րող է 
թույ լատ րել հայ ցի հիմ քի կամ առար կայի փո փո խու թյուն դա տաքննու թյան փու լում, և 
արդյո՞ք հայց վո րի կող մից հայ ցի հիմ քը կամ առար կան փո փո խե լու մա սին պա տաս խա նո
ղին չտե ղե կաց նե լով` դա տա րա նը չի խախ տում վեր ջի նիս ար դար դա տաքննու թյան իրա
վուն քը, այդ թվում նաև՝ կող մե րի մրցակ ցու թյան և իրա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա
կան սկզբունքնե րը։ 

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում քննե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե
րում` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն առա ջին հիմ քով հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 32– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա

ձայն` եթե գոր ծով քննու թյունն իրա կա նաց վում է դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տու
թյան փու լով, ապա հայց վորն իրա վունք ունի փո խե լու հայ ցի հիմ քը և առար կան, ավե լաց
նե լու կամ նվա զեց նե լու հայ ցային պա հանջնե րի չա փը մինչև առա ջին ատյա նի դա տա րա
նում գոր ծով դա տաքննու թյան սկս վե լը: Հայց վո րը հայ ցից կա րող է հրա ժար վել առա ջին 
ատյա նի դա տա րա նում մինչև դա տաքննու թյան ավար տը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1497– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` հայց վո րի կող մից հայ ցի հիմ քը կամ առար կան կա րող է փո փոխ վել մինչև դա տաքննու
թյուն նշա նա կե լը: Դա տա րա նը կա րող է թույլ չտալ նման փո փո խու թյու նը, եթե այն բե րում է 
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հայ ցի է ու թյան փո փո խու թյան: Հայ ցի հիմ քը կամ առար կան կա րող է փո փոխ վել գոր ծը քննող 
դա տա րա նի առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան սահ ման նե րում: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1497– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ պա տաս խա նո ղը հայ ցա դի մու մի լրա ցու մը ստա նա լուց հե տո կա րող է ներ կա յաց
նել փո փոխ ված հայ ցա դի մու մի վե րա բե րյալ իր պա տաս խա նը նույն օրենսգրքի 95– րդ հոդ
վա ծով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով  հայ ցի 
հիմ քին և առար կային, դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ հայ ցի առար կան այն 
նյու թաի րա վա կան պա հանջն է, որը հայց վո րը ներ կա յաց նում է պա տաս խա նո ղի դեմ, և որի 
վե րա բե րյալ դա տա րա նը որո շում է կա յաց նում: Ը նդ որում, հայ ցի առար կայից պետք է տար
բե րել հայ ցի օբյեկ տը, այ սինքն` այն առար կան, որին ուղղ ված է հայ ցի առար կայի բո վան
դա կու թյու նը կազ մող պա հան ջը: 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցի փաս տա կան հիմքն 
այն հան գա մանքներն են, որոնց հետ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մը կա պում է իրա վա հա րա
բե րու թյուն նե րի առա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը: 

Հայ ցի փաս տա կան հիմքն ը ստ է ու թյան իրա վա բա նա կան փաս տերն են, հան գա
մանքնե րը, որոնք 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 որո շում է դա տա րա նը` հիմն վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 մեջ նե րառ վում է նաև հայ ցի իրա վա կան հիմ քը, որն այն իրա վա կան նոր մերն են, 
որոնք կար գա վո րում են վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը: Չնա յած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը հայց վո րից չի պա հան ջում հայ ցա դի մու մում նշել այն իրա
վա կան նոր մե րը, որոնց վրա հիմն վում է հայ ցա պա հան ջը, այ նուա մե նայ նիվ, հայց վո րը, բա
ցի փաս տա կան հան գա մանքնե րից, կա րող է հայ ցա դի մու մում նշել այն իրա վա կան նոր մե
րը, որոնց հի ման վրա կող մե րի միջև ծա գել են հա մա պա տաս խան իրա վա հա րա բե րու թյուն
ներ, և որը վեր ջի նիս հիմք է տա լիս առ կա փաս տա կան հան գա մանքնե րի հետ միա սին ներ
կա յաց նե լու հա մա պա տաս խան պա հանջ (տե՛ս Վի գեն Ուրու շա նյանն ը նդ դեմ Սու րիկ Սեդ
րա կյա 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 որո շու մը):

Մեկ այլ գոր ծով կա յաց րած որոշ ման շրջա նակ նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 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 առար
կայի շնոր հիվ: Հենց հայ ցի հիմ քով ու առար կայով են որոշ վում հայ ցե րի նույ նու թյունն ու 
տար բե րու թյու նը միև նույն սուբյեկ տային կազ մի դեպ քում: ՀՀ օրենսդրու թյունն ըն ձե ռում է 
հայ ցի հիմքն ու առար կան փո փո խե լու հնա րա վո րու թյու նը, ը նդ որում, հայ ցի առար կայի 
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 իրե նից ներ կա յաց նում է այն 
հան գա մանքնե րի փո փո խու թյու նը, որոնց վրա հիմն վում է այդ նյու թաի րա վա կան պա հան
ջը (տե՛ս Ա/Ձ Էդ մոնդ Ասատ րյա նը և Կա րի նե Բաղ ջյանն ը նդ դեմ « Հա յաս տա նի է լեկտրա կան 
ցան ցեր» ՓԲԸ– ի թիվ ԵԿԴ/2924/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
04.10.2013 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ օրենսդի րը, հայց վո րին ըն ձե ռե լով հայ ցի հիմ քը կամ առար
կան փո փո խե լու իրա վունք, միա ժա մա նակ նա խա տե սել է այդ իրա վուն քի իրաց ման որո շա
կի ըն թա ցա կարգ: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 32– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տի և 1497– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի փոխ կա պակցված վեր լու ծու թյու նից 
հետևում է, որ այն դեպ քում, երբ գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց վում է գոր ծը դա տաքննու
թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լով, օրենսդի րը հայ ցի հիմ քի կամ առար կայի փո փո խու թյու
նը սահ մա նա փա կել է դա տա վա րու թյան այս փու լի շրջա նակ նե րով: Նման սահ մա նա փա
կում նա խա տե սե լը մի կող մից պայ մա նա վոր ված է գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ան հրա
ժեշ տու թյամբ, մյուս կող մից բխում է գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի 
խնդիր նե րից: Գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաստ վում է վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու
թյան բնույ թը և կի րա ռե լի օրենսդրու թյան հար ցը պար զե լու, ապա ցուց ման առար կան որո
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շե լու և ապա ցույց նե րի կենտրո նաց ման խնդիր նե րի իրա կա նաց ման հա մար, որոնց ան հրա
ժեշ տու թյունն առա ջա նում է նաև հայ ցի հիմ քը կամ առար կան փո փո խե լու պա րա գա յում: 
Հետևա բար օրենսդի րը, հայց վո րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով փո խե լու հայ ցի հիմ քը 
կամ առար կան, գոր ծը լիար ժեք կեր պով դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու, ար դյուն
քում նաև՝ գոր ծի ժա մա նա կին և ճիշտ լու ծումն ապա հո վե լու նկա տա ռու մով սահ մա նա փա
կել է դա տա վա րա կան նշված իրա վուն քի իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը գոր ծը դա
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի շրջա նակ նե րով: Այլ կերպ ասած՝ հայց վո րը հայ
ցի հիմ քը կամ առար կան կա րող է փո փո խել միայն գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ
րաս տե լու փու լում:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ի տար բե րու թյուն 
տնօ րին չա կան այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի (օ րի նակ՝ հայց հա րու ցել, բո ղոք բե րել և այլն) հայ ցի 
հիմ քի կամ առար կայի փո փո խու թյան դեպ քում օրենսդի րը հստակ չի նա խա տե սել դա տա
վա րա կան այն փաս տաթղթի տե սա կը և ան վա նու մը (ի տար բե րու թյուն, օրի նակ, հայ ցա դի
մու մի, վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղո քի), որոն ցով կա րող է իրա կա նաց վել նման փո փո խու
թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կա ապա հո վե լու նպա տա
կով գտնում է, որ նման փո փո խու թյան դեպ քում է ա կան է ոչ թե դա տա վա րա կան փաս
տաթղթի ան վա նու մը, այլ դրա բո վան դա կու թյու նը՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե ինչ
պես է այն վեր նագրված (օ րի նակ՝ « հայ ցա դի մու մի հստա կե ցում», « հայ ցա դի մու մի լրա ցում», 
« հայ ցա պա հան ջի փո փո խու թյուն» և այլն): Հետևա բար բո լոր նման դեպ քե րում դա տա րան
նե րը պետք է հան գա մա նա լից ուսում նա սի րեն հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան փաս
տա թուղ թը՝ պար զե լու հա մար, թե արդյոք այն բո վան դա կում է հայ ցի առար կայի կամ հիմ քի 
փո փո խու թյուն: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ օրենսդի րը, հայց վո րին իրա վունք վե
րա պա հե լով օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով փո խել հայ ցի հիմ քը կամ առար կան, 
միև նույն ժա մա նակ իրա վունք է վե րա պա հել պա տաս խա նո ղին՝ ստա նա լու փո փոխ ված հայ
ցա դի մու մը և այն ստա նա լուց հե տո փո փոխ ված հայ ցա դի մու մի վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մի 
պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ը նդ հա նուր կա նոն նե րով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված իրա վա կար գա վո րումն ինքնան պա տակ չէ և 
կոչ ված է ապա հո վե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 6– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված՝ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նը կող մե րի մրցակ ցու թյան և իրա վա հա
վա սա րու թյան հի ման վրա իրա կա նաց նե լու սկզբուն քը՝ երաշ խա վո րե լով գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց իրա վունքնե րի լիար ժեք իրա կա նա ցու մը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված եզ րա հան գու մը բխում է նաև Կոն վեն ցիայով երաշ
խա վոր ված` յու րա քան չյու րի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի վե րա բե րյալ Մար դու 
իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվրո պա կան դա տա րան) իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րից: Մաս նա վո րա պես` Ան կերլն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րիայի գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րու թյու նում կող մե րի իրա վա հա վա սա րու թյան 
սկզբուն քը` կող մե րի միջև «ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան» իմաս տով, Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով երաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան տար րե
րից մեկն է և պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քան չյուր կող մին տրա մադրվի ող ջա միտ հնա
րա վո րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` ապա ցույց ներ 
ներ կա յաց նե լու, որոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի է ա կա նո րեն նվազ բա
րեն պաստ վի ճա կում (տե՛ս Ան կերլն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րիայի գոր ծով Մար դու իրա վունքնե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա կա նի որո շու մը, կետ 38):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 իրա վա հա վա սա րու թյան հի ման 
վրա իրա կա նաց նե լու սկզբուն քի է ու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ դա տա վա րու թյան բո լոր 
փու լե րում կող մերն օժտված են իրենց իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու
թյան մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով (տե՛ս Լի լիթ Գևոր քո վան 
ը նդ դեմ Սվետ լա նա Մի քայե լյա 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 որո շու մը):
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Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ պա
տաս խա նո ղը չի տե ղե կաց վում հայ ցի հիմ քի կամ առար կայի փո փո խու թյան վե րա բե րյալ, 
որ պես հետևանք զրկ վում է փո փոխ ված հայ ցա դի մու մի վե րա բե րյալ պա տաս խան ներ կա
յաց նե լու՝ օրենսդրո րեն իրեն վե րա պահ ված դա տա վա րա կան իրա վունքն իրաց նե լու հնա
րա վո րու թյու նից` հայտնվե լով հայց վո րի հա մե մատ է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա
կում, ինչն իրա վա հա վա սա րու թյան և մրցակ ցու թյան սկզբունքնե րի խախ տում է:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վլա դի միր Սա հա կյա նի և Հով սեփ Հով սե փյա նի 
միջև 04.08.2008 թվա կա նին կնքված փոխ հա մա ձայ նագ րով կող մե րը որո շել են Երևա նի 
Արաբ կի րի 21– րդ փո ղո ցի 2– րդ շեն քի թիվ 12 բնա կա րա նը վա ճա ռել Տիգ րան Քո չա րյա նին 
110.000 ԱՄՆ դո լա րով, որից Վլա դի միր Սա հա կյա նը պար տա վոր վել է 60.000 ԱՄՆ դո լա րը 
ստա ցա կա նով տալ Հով սեփ Հով սե փյա նին առու վա ճառ քից հե տո` գու մա րը ստա նա լու օրը, 
իսկ վեր ջինս իր ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ միա սին պար տա վոր վել է նո տա րի կող մից 
սահ ման ված ժամ կե տում ազա տել բնա կա րա նը և հանձնել գնոր դին: 

Սույն գոր ծով դի մե լով Դա տա րան՝ Հով սեփ Հով սե փյա նը պա հան ջել է Վլա դի միր 
Սա հա կյա նից բռնա գան ձել 60.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ, իսկ 10.03.2015 
թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ներ կա յաց րել է « հայ ցա պա հան ջի հստա կե ցում» 
վեր տա ռու թյամբ փաս տա թուղթ, որով պա հան ջել է « պար տա վո րեց նել պա տաս խա նո ղին՝ 
կա տա րե լու պար տա վո րագ րով ստանձնած պար տա վո րու թյու նը, այն է՝ վա ճա ռել բնա կա
րա նը և ստաց ված գու մա րից 60.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք գու մար տալ հայց վո րին»: 
Նույն օրը Դա տա րանն ավար տել է գոր ծի քննու թյու նը: Ո՛չ պա տաս խա նող Վլա դի միր Սա
հա կյա նը, ո՛չ վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցի չը 10.03.2015 թվա կա նի դա տա կան նիս տին ներ կա 
չեն գտնվել, իսկ գոր ծում առ կա չէ որևէ ապա ցույց առ այն, որ հայց վո րի կող մից 10.03.2015 
թվա կա նի « հայ ցա դի մու մի հստա կե ցում» վեր տա ռու թյամբ դի մու մը պա տաս խա նող Վլա
դի միր Սա հա կյա նին ուղարկ վել է, և վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն է ունե ցել դրա վե րա բե
րյալ դիր քո րո շում հայտ նե լու: 

Դա տա րա նը, փո փոխ ված հայ ցա պա հան ջը բա վա րա րե լով, նշել է, որ Հով սեփ Հով սե
փյա նի հայ ցա պա հան ջը չի են թադ րում գու մա րի բռնա գան ձում, այլ են թադ րում է պա տաս
խա նող կող մին պար տա վո րեց նել կա տա րե լու 04.08.2008 թվա կա նի փոխ հա մա ձայ նագ րով 
ստանձնած պար տա վո րու թյու նը, իսկ 04.08.2008 թվա կա նի փոխ հա մա ձայ նագ րի առար
կան է հան դի սա նում Երևա նի Արաբ կի րի 21– րդ փո ղո ցի 2– րդ շեն քի թիվ 12 բնա կա րա նը 
վա ճա ռե լը և 60.000 ԱՄՆ դո լա րը Հով սեփ Հով սե փյա նին տա լու Վլա դի միր Սա հա կյա նի 
պար տա վո րու թյու նը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքննիչ բո ղո քը, նշել է, որ Դա տա րան ներ կա յաց
ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյան ուսում նա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ հայց վո րի 
պա հանջն ի սկզբա նե վե րա բե րել է փոխ հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման ված պար տա վո րու
թյուն նե րը կա տա րել պար տադ րե լուն, ին չի վերջ նա կան ար դյուն քը պետք է հան դի սա նար 
պա տաս խա նո ղի կող մից հայց վո րին 60.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք գու մար տա լը, իսկ 
պա տաս խա նողն իր կող մից ներ կա յաց ված առար կու թյուն նե րում անդրա դար ձել է վե րոգ րյալ 
փոխ հա մա ձայ նագ րե րով ստանձնած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հար ցին և հստակ 
ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շումն այդ մա սով, ուս տի գտել է, որ սույն գոր ծով տե ղի է ունե ցել 
հայ ցա պա հան ջի հստա կե ցում, որը որևէ կերպ չի կա րող նույ նա կա նաց վել հայ ցի առար կայի 
փո փո խու թյան հետ: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վե րաքննիչ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րել 
բո ղո քա բե րի փաս տարկն առ այն, որ վեր ջինս զրկ ված է եղել այդ հայ ցա պա հան ջի հստա կեց
ման կա պակ ցու թյամբ իր դիր քո րո շու մը հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Մինչ դեռ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
դրանք ան հիմն է հա մա րում հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հով սեփ Հով սե փյա նի 21.01.2014 թվա կա նի 
հայ ցա դի մու մի պա հանջն՝ ուղղ ված Վլա դի միր Սա հա կյա նին, եղել է 60.000 ԱՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լը, ինչն էլ տվյալ դեպ քում հան դի սա նում է սույն գոր ծով 
հայ ցի առար կան: Ինչ վե րա բե րում է 04.08.2008 թվա կա նի փոխ հա մա ձայ նագ րին, ապա 
տվյալ դեպ քում այն հան դի սա նում է Հով սեփ Հով սե փյա նի կող մից ներ կա յաց ված գու մա րի 
բռնա գանձման հայ ցի փաս տա կան հիմ քը, որով պայ մա նա վոր վել է կող մե րի միջև իրա վա
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հա րա բե րու թյուն նե րի առա ջա ցու մը: Մինչ դեռ 10.03.2015 թվա կա նին հայց վո րի կող մից Դա
տա րա նին ներ կա յաց րած « հայ ցա պա հան ջի հստա կե ցում» վեր տա ռու թյամբ փաս տաթղթով 
հայց վո րը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել պա տաս խա նո ղին՝ կա տա րե լու պար տա վո րագ
րով ստանձնած պար տա վո րու թյու նը՝ վա ճա ռել բնա կա րա նը և իրեն փո խան ցել 60.000 
ԱՄՆ դո լար: Այ սինքն՝ 10.03.2015 թվա կա նին հայց վո րի կող մից Դա տա րա նին « հայ ցա պա
հան ջի հստա կե ցում» վեր տա ռու թյամբ փաս տաթղթով ներ կա յաց ված պա հան ջի առար կան 
ոչ թե գու մա րի բռնա գան ձումն է, այլ` պար տա վո րագ րով ստանձնած պար տա վո րու թյան 
կա տա րու մը՝ նախ բնա կա րա նի վա ճառ քը, որից հե տո միայն վա ճառ քից ստաց ված գու մա
րից 60.000 ԱՄՆ դո լա րը հայց վո րին փո խան ցե լը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Հով սեփ Հով սե փյա նին 
բնա կա րա նը վա ճա ռել պար տա վո րեց նե լու պա հան ջը, ը ստ է ու թյան, հայ ցի առար կայի փո
փո խու թյուն է, քա նի որ գու մա րի բռնա գանձման և պայ մա նագ րով ստանձնած պար տա վո
րու թյան կա տար ման պա հանջնե րը մի մյան ցից տար բեր պա հանջներ են: Մաս նա վո րա պես, 
եթե գու մա րի բռնա գան ձու մը են թադ րում է դրա մա կան մի ջոց նե րի (գույ քի) փո խան ցում 
պար տա պա նից պա հան ջա տի րո ջը, ապա պայ մա նագ րով ստանձնած պար տա վո րու թյան 
կա տա րու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված չլի նել գույ քի փո խանցման հետ, ան գամ այն դեպ
քում, երբ եր կու պա հանջնե րի հիմ քում ըն կած է միև նույն փաս տա կան հան գա ման քը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով 
10.03.2015 թվա կա նին փոխ վել է հայ ցի առար կան, հետևա բար պա տաս խա նող Վլա դի միր 
Սա հա կյա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1497– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե
տի հիմ քով իրա վունք ուներ տե ղե կա նա լու հայ ցա դի մու մի փո փո խու թյան մա սին և դրա վե
րա բե րյալ ներ կա յաց նե լու իր դիր քո րո շու մը: Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է 
այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռել պա տաս խա նո ղին փո
փոխ ված հայ ցա դի մու մին ծա նո թա նա լու և դրա վե րա բե րյալ պա տաս խան ներ կա յաց նե լու, 
այ սինքն՝ իր գոր ծո ղու թյուն նե րով պա տաս խա նող Վլա դի միր Սա հա կյա նին դրել է հայց վո րի 
հա մե մատ է ա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում՝ զրկե լով նրան օրեն քով սահ ման ված 
կար գով իր դա տա վա րա կան իրա վուն քից օգտվե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ օրենսդի րը հայց
վո րին վե րա պա հել է հայ ցի հիմ քը և առար կան փո փո խե լու, հայ ցային պա հանջնե րի չափն 
ավե լաց նե լու կամ նվա զեց նե լու իրա վունք՝ մինչև դա տաքննու թյան նշա նա կե լը, մինչ դեռ 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Հով սեփ Հով սե փյա նի ներ կա յաց րած դի մումն 
ը ստ է ու թյան հայ ցի առար կայի ու հիմ քի փո փո խու թյուն է, որը ներ կա յաց վել է դա տաքննու
թյան փու լում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի նշված եզ րա հանգման հա մար հիմք է հան դի սա նում այն հան
գա ման քը, որ Դա տա րա նը գոր ծը քննել է դա տաքննու թյան նա խա պատ րաստ ման փու լով, 
14.07.2014 թվա կա նի որոշ մամբ գոր ծը նշա նա կել է դա տաքննու թյան, իսկ 04.08.2014 թվա
կա նին գոր ծի քննու թյունն ավար տել է և վճռի հրա պա րակ ման օր է նշա նա կել 15.08.2014 
թվա կա նը: Դա տա րա նը 15.08.2014 թվա կա նի որոշ մամբ վերսկսել է գոր ծի քննու թյու նը՝ ան
հրա ժեշտ հա մա րե լով շա րու նա կել գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի 
պար զու մը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով քա ղա
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան փու լե րին, նշել է, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան յու
րա քան չյուր փուլ ունի քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ը նդ հա նուր նպա տա կից բխող իր 
նպա տա կը, խնդիր նե րը, դրանց լուծ մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջա նա կը: Միա ժա
մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ կա յաց նե լով գոր ծը դա տաքննու թյան նշա նա կե
լու մա սին որո շու մը` դա տա րա նը մի կող մից ար ձա նագ րում է գոր ծը դա տաքննու թյան նա
խա պատ րաս տե լու փու լի ավար տը, մյուս կող մից` ան ցու մը դա տաքննու թյան փու լին, որի 
շրջա նակ նե րում էլ իրա կա նաց վում է գոր ծի ը ստ է ու թյան քննու թյու նը և լու ծու մը: Մաս նա վո
րա պես` դա տա վա րու թյան այս փու լում դա տա րա նը պար զում է հայց վո րի պա հանջնե րը, 
պա տաս խա նո ղի առար կու թյուն նե րը, ան մի ջա կա նո րեն հե տա զո տում է ապա ցույց նե րը, 
պար զում է գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը, կոնկ րետ իրա վա հա րա բե րու թյան սահ
ման նե րում կող մե րի իրա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Վե րը շա րադրվա
ծով պայ մա նա վոր ված` դա տա վա րու թյան այս փու լում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հիմ նա
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կան իրա վունքնե րը հան գում են իրենց դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լուն և ապա ցույց նե րի 
հե տա զոտ մա նը մաս նակ ցե լուն (տե՛ս « Կոն վերս բանկ» ՓԲԸ– ն ը նդ դեմ Մա րի նե Նա զա րյա
նի և մյուս նե րի թիվ ԵՇԴ/0700/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
18.07.2014 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րի պար զումն իրա կա նաց վում է դա տաքննու
թյան փու լում, հետևա բար սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ան հրա ժեշտ հա մա րե լով շա րու նա կել 
գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի պար զու մը, 15.08.2014 թվա կա նի 
որոշ մամբ վերսկսել է գոր ծի դա տաքննու թյու նը, որի ըն թաց քում հայց վորն այլևս չու ներ 
հայ ցի հիմ քը կամ առար կան փո փո խե լու, հայ ցային պա հանջնե րի չափն ավե լաց նե լու կամ 
նվա զեց նե լու իրա վունք: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րում նաև բո ղո քա
բե րի փաս տարկն առ այն, որ Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նի կող մից 
հայ ցի առար կայի փո փո խու թյու նը թույ լատրվել է դա տաքննու թյան փու լում:

2) վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 82– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցը 

հա րուց վում է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտնվե լու) վայ րի դա տա րան:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 220.4– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 

6– րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, 
եթե գոր ծը քննվել է ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ պա տաս խա նող Վլա դի միր Սա հա կյա նի բնա կու
թյան հաս ցեն Երևան քա ղա քի Մար շալ Բաղ րա մյան պո ղո տայի 25– րդ շեն քի թիվ 9 բնա կա
րանն է, որը գտնվում է Արաբ կիր վար չա կան շրջա նի տա րած քում, հետևա բար հայ ցը են թա
կա էր հա րուց ման Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան: Մինչ դեռ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց
վել է Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րան, վա րույթ է ըն դուն վել և քննվել նշված դա տա րա նի կող մից: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը, խախ տե լով 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 82– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րը, հայ ցը 
վա րույթ է ըն դու նել և գոր ծը քննել ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ, ին չը դա տա
կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք է, մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, անդրա
դառ նա լով վե րաքննիչ բո ղո քի հա մա պա տաս խան փաս տար կին, այն հիմ նա վոր չի հա մա
րել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Երևան քա ղա քի Բաղ րա մյան թիվ 25 շեն քի 9– րդ բնա կա րա նը 
սպա սարկ վում է Երևան քա ղա քի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից` որևէ կերպ չհիմ նա վո րե լով իր այդ եզ րա
հան գու մը:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից թույլ տրված դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե
րի նման խախտ ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քի` նյու թաի րա վա կան 
նոր մե րի խախտ ման վե րա բե րյալ հիմ քին հնա րա վոր չի հա մա րում անդրա դառ նալ:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի առա ջին և երկ րորդ հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա
տա րա նը դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ 
հոդ վա ծի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար
կե լու հա մար։ 
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5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` 
վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե
րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում, 
գտնում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում 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 01.02.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե
տաձգված պե տա կան տուր քի հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

ցիա կան դա տա րա նի 22.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևա նի Արաբ կիր և 
Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի  ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան` նոր 
քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նաև՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 01.02.2016 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԳԴ4/0504/02/14 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԳԴ4/0504/02/14     
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Կ. Չի լին գա րյան
Դա տա վոր ներ`     Մ. Հար թե նյան
    Լ. Գրի գո րյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի վճռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 21.05.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Արեգ
նազ Կա րա պե տյա նի դի մու մի` իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տը հաս տա
տե 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` Արեգ նազ Կա րա պե տյա նը պա հան ջել է հաս տա տել իրա վա բա

նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն փաս տը, որ Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու 
շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի կող մից տրված թիվ 1286 
ամուս նու թյան վկա յա կա նը պատ կա նում է 04.09.1926 թվա կա նին ծն ված Սեր գեյ Հա պետ նա
կի Կա րա պե տյա նին:

ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` 
Ա. Գաբ րի ե լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.09.2014 թվա կա նի վճռով դի մու մը մերժվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
21.05.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և 
Դա տա րա նի 16.09.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Արեգ նազ Կա րա պե տյա նը:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա

նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ, 
53– րդ և 219– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Թե՛ Դա տա րա նը և թե՛ Վե րաքննիչ դա տա րա նը չեն իրա կա նաց րել սույն գոր ծում առ կա 

բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, մաս նա վո րա
պես, Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ամուս նու թյան վկա յա կա նի 
հայե րեն թարգման ված տար բե րա կից բա ցի, ներ կա յաց վել է նաև վկա յա կա նի բնօ րի նա կը` 
ռու սե րեն լեզ վով, որը պատ ճե նա հան ված է թարգմա նու թյան է ջի հա կա ռակ կող մում: 
Թարգմա նու թյանն ու դրա նում առ կա վրի պակ նե րին անդրա դառ նա լիս Վե րաքննիչ դա տա
րա նը պետք է այդ փաս տա թուղթն ուսում նա սի րեր բնօ րի նակ փաս տաթղթի հետ հա մակ
ցու թյան մեջ և միայն դրա նից հե տո հան գեր հա մա պա տաս խան եզ րա կա ցու թյան:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով Դա տա րանն ան հիմն 
կեր պով նախ նա կան դա տա կան նիստ չի հրա վի րել և նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ չի իրա կա նաց րել, ին չը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 21.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն` դի մու մը բա վա րա րել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը` 
1) 05.08.2014 թվա կա նին ներ կա յաց ված դի մու մով Արեգ նազ Կա րա պե տյա նը պա

հան ջել է հաս տա տել իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն փաս տը, որ Ադրբե
ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի 
գրանցման մարմ նի կող մից տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նը պատ կա նում է 
04.09.1926 թվա կա նին ծն ված Սեր գեյ Հա պետ նա կի Կա րա պե տյա նին (գ.թ. 2– 3):

2)  Կենտրոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նու նե Սարգսյա նի կող մից վա վե րաց
ված Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ
տե րի գրանցման մարմ նի կող մից տրված 31.10.1946 թվա կա նի թիվ 3236 ամուս նու թյան 
վկա յա կա նի հայե րեն թարգմա նու թյան պատ ճե նի հա մա ձայն` Սեր գեյ Ար մե նա կի Կա րա
պե տյա նը և Արեգ նազ Մա կի չի Կի րա կո սյանն ամուս նա ցել են, և ամուս նա նա լուց հե տո 
կող մե րին տրվել է Կի րա կո սյան ազ գա նու նը (գ.թ. 5, 22):

3)  Կենտրոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նու նե Սարգսյա նի կող մից վա վե րաց
ված Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ
տե րի գրանցման մարմ նի կող մից տրված 31.10.1946 թվա կա նի թիվ 3236 ամուս նու թյան 
վկա յա կա նի հայե րեն թարգմա նու թյան պատ ճե նի դար ձե րե սին ար տատպ ված է օտա րա
լե զու փաս տա թուղթ (գ.թ. 5, 22):

4)  Սույն գոր ծով նախ նա կան դա տա կան նիստ չի հրա վիր վել (հիմք` դա տա կան 
նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն ներ, գ.թ. 30– 35):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց
ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` օտար լեզ վով կազմ ված 
փաս տաթղթե րի պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյուն ներն ապա
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ցուց ման պար տա կա նու թյուն ունե ցող դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից դա տա
րան ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան և այդ թարգմա նու թյուն նե րը չներ կա յաց նե լու 
իրա վա բա նա կան հետևանքնե րի, ինչ պես նաև հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող գոր ծե
րով նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ
տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա
դառ նալ հետևյալ իրա վա կան խնդիր նե րին. 

1. արդյո՞ք դա տա րա նը պար տա վոր է որ պես ապա ցույց հե տա զո տել օտար լեզ վով 
կազմ ված գրա վոր փաս տաթղթե րը, 

2. արդյո՞ք դա տա րանն ապա հո վել է հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող սույն քա ղա
քա ցիա կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյու նը` դրա շրջա նակ նե րում նախ նա կան դա տա
կան նիստ չհ րա վի րե լու և դի մո ղի հետ ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը 
չքննար կե լու պայ ման նե րում:

1. 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 12– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րենն է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դա տա վա րու թյու նը տար վում է հայե րեն: 
Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք իրա վունք ունեն 
դա տա րա նում հան դես գա լու իրենց նա խընտրած լեզ վով, եթե ապա հո վում են հայե րեն 
թարգմա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գոր ծով ապա ցույց ներ են նույն օրենսգրքով և այլ օրենքնե րով նա խա տես ված կար գով 
ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, որոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ
ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե 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 իրե ղեն ապա ցույց նե րով, 
2) փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, 3) վկա նե րի ցուց մունքնե րով, 4) գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց ցուց մունքնե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` գրա վոր ապա ցույց ներ են գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող ակ տե րը, պայ մա նագ րե րը, տե ղե կանքնե րը, գոր ծա
րար թղթակ ցու թյու նը, այլ փաս տաթղթե րը և նյու թե րը, այդ թվում` է լեկտրո նային կամ կա
պի այլ մի ջո ցով կամ փաս տաթղթե րի իս կու թյու նը հաս տա տե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող 
այլ եղա նա կով ստաց ված ապա ցույց նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վոր 
փաս տաթղթե րը ներ կա յաց վում են բնօ րի նա կով կամ պատ շաճ վա վե րաց ված պատ ճե նի 
ձևով (...):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 551– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր
ծին մաս նակ ցող ան ձինք իրա վունք ունեն (...) ստա նա լու փաս տաթղթե րից իրենց հա մար 
հաս կա նա լի լեզ վով կա տար ված թարգմա նու թյուն նե րի տեքս տե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գրա վոր ապա ցույց նե րը քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյու նում մեծ ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող և տա րած ված ապա
ցուց ման մի ջոց ներ են, որոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձանց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված ձևա
կեր պու մից բխում է, որ որ պես գրա վոր ապա ցույց կա րող է հան դես գալ ցան կա ցած նյու թա
կան կրիչ, որի վրա տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան նե րի կի րառ մամբ ար տա ցոլ
ված են գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի մա սին որո շա կի տե ղե կու
թյուն ներ: Ը նդ որում, գրա վոր ապա ցույց նե րում ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունի այն 
տե ղե կու թյու նը (միտ քը), որը տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան նե րի մի ջո ցով ար
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տա ցոլ ված է որո շա կի նյու թա կան կրի չի վրա և ըն կալ վում է դրա բո վան դա կու թյան (տեքս
տի) ըն թերց ման մի ջո ցով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի վկա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի հա
մա կար գային վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ օրենսդիրն ուղ ղա կի ո րեն չի կար գա վո րում 
օտար լեզ վով կազմ ված փաս տաթղթե րը և դրանց թարգմա նու թյուն նե րը դա տա րան ներ
կա յաց նե լու կար գը և չթարգման ված ապա ցույց նե րը դա տա րան ներ կա յաց նե լու դա տա վա
րա կան հետևանքնե րը՝ սահ մա նա փակ վե լով միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 551– րդ հոդ վա ծի այն իրա վա կար գա վոր մամբ, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք 
իրա վունք ունեն ստա նա լու փաս տաթղթե րից իրենց հա մար հաս կա նա լի լեզ վով կա տար
ված թարգմա նու թյուն նե րի տեքս տե րը:

Հիմք ըն դու նե լով 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 12– րդ 
հոդ վա ծով ամ րագրված այն դրույ թը, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն 
հայե րենն է, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 7– րդ հոդ վա ծով ամ
րագրված դա տա վա րու թյան լեզ վի սկզբուն քը, ինչ պես նաև քննարկ վող հար ցի շուրջ ձևա
վոր ված իրա վա կի րառ պրակ տի կան՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օտար լեզ վով 
կազմ ված փաս տաթղթե րի ներ կա յաց ման դեպ քում ապա ցուց ման պար տա կա նու թյուն ունե
ցող դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից պետք է ներ կա յաց վի նաև այդ փաս տաթղթի 
պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի պայ ման նե րում գրա վոր ապա ցույ ցը հա
մար վում է պատ շա ճո րեն թարգման ված, եթե թարգմա նու թյան իս կու թյու նը վա վե րաց ված է 
նո տա րա կան կար գով  (« Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 7– րդ 
կետ և 68– րդ հոդ ված): Օտա րա լե զու գրա վոր ապա ցույ ցի հետ մեկ տեղ դրանց պատ շա ճո
րեն հաս տատ ված (թարգմա նու թյան իս կու թյու նը նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված) 
հայե րեն թարգմա նու թյուն նե րը չներ կա յաց վե լու դեպ քում դա տա րա նը պետք է օտար լեզ
վով կազմ ված փաս տաթղթե րը հա նի հե տա զոտ ման են թա կա ապա ցույց նե րի շար քից: Այլ 
կերպ ասած՝ դա տա րա նը պար տա վոր է օտար լեզ վով կազմ ված գրա վոր ապա ցույ ցը ճա
նա չել ան թույ լատ րե լի և հա նել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի կազ մից, եթե այդ ապա ցույ ցը 
ներ կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը չի ներ կա յաց րել նաև դրա պատ շաճ կեր պով 
հաս տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյու նը:

2. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1495– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` (...) 
գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյունն ապա հո վե լու նպա տա կով դա տա րա նը ձեռ նա մուխ է լի
նում գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լիս դա տա վո րը (...) դա տա կան քննու
թյու նը ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար կա րող է հրա վի րել նախ նա կան դա տա կան 
նիստ (...):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 5– րդ 
և 10– րդ են թա կե տե րի հա մա ձայն` դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիս տում, մաս նա վո
րա պես, կող մե րի հետ քննար կում է ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը (...), 
իրա կա նաց նում է գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյանն ուղղ ված այլ գոր ծո ղու թյուն ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 164– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա
տա րան նե րը հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րը քննում են նույն օրենսգրքով նա խա տես ված դա
տա վա րու թյան ը նդ հա նուր կա նոն նե րի հա մա ձայն, այն բա ցա ռու թյուն նե րով և լրա ցում նե
րով, որոնք սահ ման ված են նույն օրենսգրքի 28– 36 գլուխ նե րով: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս
տե լը՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ինքնու րույն փուլ, ար դա րա դա տու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան, ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքնե րի լիար ժեք իրաց ման հա մար պայ ման ներ ապա հո վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի և դրանց հի ման վրա առա ջա ցող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն 
(հա մա կարգ) է: 
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով գոր ծը 
դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, ար տա հայ
տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու 
ինստի տու տը նպա տա կաուղղ ված է ապա հո վե լու գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյու նը: Այդ 
նպա տա կով օրենսդի րը գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ սահ մա
նում է ոչ միայն կող մե րի, այլև դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այ սինքն՝ դա տա րանն այդ 
փու լով դա տա վա րու թյու նը պետք է ան ցկաց նի իր առջև դրված խնդիր ներն իրա կա նաց նե
լու հա մար, և գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ դա տա րա նի գոր ծո
ղու թյուն նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
53– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա
զո տու թյան հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ապա հով մա նը, գոր ծի հա մար նշա նա
կու թյուն ունե ցող ապա ցուց ման են թա կա փաս տե րի որոշ մա նը և գոր ծը լու ծե լու հա մար 
ճիշտ իրա վա նոր մե րի կի րառ մա նը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
48– րդ, 49– րդ և 1498– րդ հոդ ված նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ապա
ցույց ներ ներ կա յաց նում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, սա կայն դա տա րա նը գոր ծի նա
խա պատ րաս տա կան փու լում ապա ցուց ման առար կան և բե ռը բաշ խե լուց հե տո կող մե րին 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ներ կա յաց նե լու այն ապա ցույց նե րը, որոն ցով վեր ջին ներս 
կա րող են հիմ նա վո րել իրենց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը: Հետևա բար գոր ծը դա
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա կան ինստի տու տի ամ րագ րումն օրենսդրի 
կող մից ինքնան պա տակ չէ, և դա տա րանն այդ փու լով դա տա վա րու թյու նը պետք է ան ցկաց
նի իր առջև դրված խնդիր ներն իրա կա նաց նե լու հա մար (տե՛ս Երևա նի քա ղա քա պե տա րա
նի «Երևա նի Էլեկտրատ րանսպորտ» ՓԲԸ– ն ը նդ դեմ Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ու ՀՀ ոս տի
կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան Էրե բու նի ան ձնագ րային բաժ նի թիվ 
ԵԷԴ/1637/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի 
որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս
տում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի նպա տա կը քա ղա քա ցիա
կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հո վումն է, որը են թադ րում է՝  

–  ող ջա միտ ժամ կե տում գոր ծի քննու թյան ապա հո վում, 
–  օ րի նա կան և հիմ նա վոր ված դա տա կան ակ տի կա յաց ման ապա հո վում,
–   դա տա կան խնայո ղու թյան ապա հո վում:
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու 

փու լի նշված նպա տա կի իրա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է դա տա վա րու թյան այս փու լի 
խնդիր նե րի ճիշտ իրա կա նաց մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծող քա ղա
քա ցիա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյան վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս առանձնաց նել գոր
ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի հետևյալ հիմ նա կան խնդիր նե րը՝ վի ճե լի 
իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և կի րառ ման են թա կա օրենսդրու թյու նը որո շե լը, դա տա
վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մը ճշտե լը և նրանց մաս նակ ցու թյունն ապա հո վե լը, գոր ծի 
լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը (ա պա ցուց ման առար կան) որո
շե լը, ապա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան ձևա վո րու մը (ա պա ցույց նե րի կենտրո նա
ցու մը) ապա հո վե լը: 

Անդ րա դառ նա լով հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող գոր ծե րով գոր ծը դա տաքննու
թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի ան ցկաց ման հար ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող գոր ծե րի դեպ քում գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա
պատ րաս տե լու փու լին վե րա բե րող կա նոն նե րը գոր ծում են սահ մա նա փակ ծա վա լով՝ պայ
մա նա վոր ված վա րույ թի այս տե սա կի առանձնա հատ կու թյուն նե րով: Այս պես, եթե քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան քննարկ վող փու լը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է և՛ հայ ցային, և՛ 
հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող գոր ծե րի հա մար, ապա նույ նը չի կա րե լի պնդել դա տա
վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի և գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լուն ուղղ
ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ: Հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող գոր ծե րի 
շրջա նակ նե րում գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի որոշ գոր ծո ղու թյուն
ներ օբյեկ տի վո րեն չեն կա րող իրա կա նաց վել (օ րի նակ՝ հայ ցի ապա հով ման, հա կընդ դեմ 
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ապա հով ման կի րա ռու մը) կամ էլ իրա կա նաց վում են վա րույ թի այս տե սա կի առանձնա հատ
կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ (օ րի նակ՝ հայ ցի հիմ քի և առար կայի պար զու մը դրսևո րում է դի
մու մի հիմ քը և առար կան ճշգրտե լով):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու 
փու լի առանցքային տար րը նախ նա կան դա տա կան նիստն է. այն գոր ծը դա տաքննու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու այն պի սի իրա վա կան կա ռու ցա կարգ է, որն ապա հո վում է դա տա վա
րու թյան քննարկ վող փու լի հիմ նա կան խնդիր նե րի լու ծու մը, գոր ծը դա տաքննու թյան նա
խա պատ րաս տե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի զգա լի մա սի իրա կա նա ցու մը: Ը նդ որում, 
նախ նա կան դա տա կան նիս տի հրա վիր մա նը և դրա ըն թաց քում որո շա կի դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը վե րա բե րող իրա վա կար գա վո րում նե րը հա տուկ վա րույ թի 
կար գով քննվող գոր ծե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են այն քա նով, որ քա նով դրանք օբյեկ տի վո
րեն հնա րա վոր է իրաց նել վա րույ թի այդ տե սա կով քննվող գոր ծե րի շրջա նակ նե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի բո
վան դա կու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը նախ նա կան դա տա կան նիս տում իրա կա նաց
վող գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քում նա խա տե սել է նաև ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի 
շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում ապա ցու ցում պա հան ջող 
փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու թյու նը 
կա րող է իրա կա նաց վել ինչ պես հայ ցային, այն պես էլ հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի դեպ քում: Դա տա րա նի կող մից կա տար վող նշված գոր ծո ղու
թյունն ուղղ ված է գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը (ա պա
ցուց ման առար կան) որո շե լու և մինչև դա տաքննու թյու նը բո լոր հնա րա վոր ապա ցույց նե րը 
կենտրո նաց նե լու՝ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի խնդիր նե րի լուծ մա
նը: Հետևա բար նախ նա կան դա տա կան նիս տում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա
նա կը կող մե րի հետ (հա տուկ վա րույ թում՝ դի մո ղի հետ) քննար կե լու դա տա վա րա կան գոր
ծո ղու թյան շրջա նակ նե րում դա տա րա նը կա րող է ուսում նա սի րել դա տա վա րու թյան այս 
փու լում ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պար զել դրանց վե
րա բե րե լի ու թյան ու թույ լատ րե լի ու թյան հար ցը: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը նա խա տե սում է, որ 
գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում իրա կա նաց վող նա խա պատ րաս տա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գե րակ շիռ մասն իրա կա նաց վում է բա ցա ռա պես նախ նա կան դա
տա կան նիս տի ըն թաց քում՝ այդ պի սի նիստ հրա վի րե լու հնա րա վո րու թյու նը թող նե լով դա
տա րա նի հայե ցո ղու թյա նը: Փաս տո րեն, դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի
րե լու հար ցի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ օժտված է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ, քա նի որ 
նույն օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը սահ մա նում է, որ դա տա կան քննու թյունն ար
դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը կա րող է հրա վի րել նախ նա կան դա տա
կան նիստ: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում անդրա դար ձել է դա տա րան նե րի 
կող մից հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրաց ման խնդ րին՝ նշե լով, որ պե տիշ խա նա կան 
լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե րին վե րա պահ ված « հայե ցո ղու թյու նը» վեր ջին նե
րիս կող մից թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ը նտրու թյան կամ դրսևոր ման իրա վա կան 
նոր մե րով կան խո րոշ ված հնա րա վո րու թյունն է: Որ պես ուղե նիշ հիմք ըն դու նե լով իրա վուն
քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քը, մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա րար իրա վունքնե րի և ազա
տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան գա ղա փա րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « հայե
ցո ղու թյուն» եզ րույ թի ներ քո պետք է նկա տի ունե նալ նպա տա կա հար մա րու թյան և օրի նա
կա նու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Այ սինքն՝ պե տիշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե
րով օժտված որևէ պե տա կան մար մին հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն իրա կա նաց նե լիս 
պար տա վոր է թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ը նտրու թյունն իրա կա նաց նել` առաջ
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 րագրված իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, 
նրանց իրա վա հա վա սա րու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզբունքնե րով` ապա հո վե
լով գոր ծի ը ստ է ու թյան ճիշտ քննու թյու նը և լու ծու մը: 
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Ըստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի բնո րոշ ման՝ « դա տա կան հայե ցո ղու թյու նը» կոնկ րետ 
իրա վա կան վե ճի լուծ ման գոր ծըն թա ցում օրենսդրու թյամբ կան խո րոշ ված շրջա նակ նե
րում դա տա րա նի կող մից որո 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 մից ձեռնպահ մնա լու հնա րա վո րու թյունն է: « Դա տա կան 
հայե ցո ղու թյու նը», սա կայն, չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ան սահ մա նա փակ ազա տու
թյուն: Իրա վա կան պե տու թյան հիմ քում ըն կած իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քը 
պա հան ջում է, որ պես զի երաշ խա վոր վի կա մա յա կա նու թյան ար գել քը, և հստա կեց ված լի
նեն հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի հայե ցո ղու թյան սահ ման նե րը: Ը ստ այդմ, « դա
տա կան հայե ցո ղու թյան» սահ ման նե րը նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված են գոր ծի փաս տա
կան հան գա մանքնե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի պար զե լու, կող մե րի իրա վա հա վա սա րու
թյան և մրցակ ցու թյան սկզբունքներն ապա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, ինչ պես նաև վի
ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով և տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող 
նյու թաի րա վա կան օրենսդրու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րով (տե՛ս օրի նակ, ՀՀ ֆի
նանսնե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ ան հատ ձեռ
նար կա տեր Գուր գեն Այ վա զյա նի և մյուս նե րի թիվ ԵՇԴ/3780/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` նախ նա կան դա
տա կան նիստ հրա վի րե լը թեև դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն է, այ նուա մե
նայ նիվ, դա տա րանն իր այդ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյան իրա կա նաց ման հար ցը լու ծե լիս 
պար տա վոր է առաջ նորդ վել մար դու հիմ նա կան իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի 
երաշ խա վոր ված իրաց ման և պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ: Բա ցի այդ, յու րա
քան չյուր գոր ծով նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցը լու ծե լիս դա տա րա նը 
պար տա վոր է հիմք ըն դու նել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա
կան փու լի՝ գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հով ման նպա տա կի իրա կա նաց ման և 
դա տա վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի 
ապա հով ման հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքնե րը և առանձնա հատ կու թյուն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող սույն 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րուց վել է Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի դի մու մի հի ման վրա, 
որով վեր ջինս պա հան ջել է հաս տա տել իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն 
փաս տը, որ Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու
թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի կող մից տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նը 
պատ կա նում է 04.09.1926 թվա կա նին ծն ված Սեր գեյ Հա պետ նա կի Կա րա պե տյա նին:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը դի մու մը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Արեգ նազ Կա
րա պե տյա նի կող մից չի ներ կա յաց վել որևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ապա ցույց, որով 
կհաս տատ վի այն հան գա ման քը, որ Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա
ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի կող մից 31.10.1946 թվա կա նին 
տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նը պատ կա նում է 04.09.1926 թվա կա նին ծն ված 
Սեր գեյ Հա պետ նա կի Կա րա պե տյա նին:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լով և 
վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի նշված դիր քո րո շու մը, գտել է, որ Արեգ նազ Կա րա պե
տյա նի կող մից չի ներ կա յաց վել այն փաս տա թուղ թը, որի պատ կա նե լի ու թյան փաս տը 
հաս տա տե լու պա հան ջով վեր ջինս դի մել է դա տա րան. դի մո ղը ներ կա յաց րել է ոչ թե 
Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի 
գրանցման մարմ նի կող մից Արեգ նազ Մա կի չի Կի րա կո սյա նի և Սեր գեյ Հա պետ նա կի Կա
րա պե տյա նի ամուս նու թյան վե րա բե րյալ տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նը, այլ 
31.10.1946 թվա կա նին տրված թիվ 3236 ամուս նու թյան վկա յա կա նի հայե րեն թարգմա նու
թյան լու սա պատ ճե նը, որը հա վաս տում է Արեգ նազ Մա կի չի Կի րա կո սյա նի և Սեր գեյ Ար
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մե նա կի Կա րա պե տյա նի ամուս նու թյան փաս տը: Հետևա բար դի մո ղի կող մից Դա տա րա
նին ներ կա յաց ված 31.10.1946 թվա կա նին տրված թիվ 3236 ամուս նու թյան վկա յա կա նը վե
րա բե րե լի չէ սույն գոր ծին, իսկ Սեր գեյ Հա բեթ նա կի Կա րա պե տյա նի փաս տաթղթե րի լու
սա պատ ճեն ներն էլ զուրկ են ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նից` հաս տատ ման են թա կա 
փաս տի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ չպա րու նա կե լու պատ ճա ռով: Բա ցի այդ, Վե
րաքննիչ դա տա րա նը նշել է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիստ 
չի հրա վի րել և չէր կա րող խախ տել նախ նա կան դա տա կան նիս տում կա տար վող գոր ծո
ղու թյուն նե րին վե րա բե րող դա տա վա րա կան իրա վուն քի որևէ նորմ:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա
կան դիր քո րո շում նե րից, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րում է, որ հայց վող իրա վա բա նա կան փաս տի՝ Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա
քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի կող
մից տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նը 04.09.1926 թվա կա նին ծն ված Սեր գեյ 
Հա պետ նա կի Կա րա պե տյա նին պատ կա նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րե
լու նպա տա կով Արեգ նազ Կա րա պե տյա նը պետք է նշված ամուս նու թյան վկա յա կա նը դա
տա րան ներ կա յաց ներ բնօ րի նա կի կամ պատ շաճ վա վե րաց ված պատ ճե նի ձևով: Իսկ այն 
դեպ քում, եթե Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու
թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի կող մից տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նը 
կազմ ված է օտար լեզ վով, ապա այն պետք է դա տա րան ներ կա յաց վեր այդ փաս տաթղթի 
պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյան հետ միա սին: 

Ըստ բո ղոք բե րած ան ձի՝ Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա
ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի կող մից տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան 
վկա յա կա նը կազմ ված է օտար լեզ վով և օտար լեզ վով էլ ներ կա յաց վել է դա տա րան: Մինչ
դեռ Արեգ նազ Կա րա պե տյա նը դա տա րան չի ներ կա յաց րել Ադրբե ջա նի Բա քու քա ղա քի 
Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի կող մից 
տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նի պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե րեն 
թարգմա նու թյու նը: Դրա փո խա րեն սույն գոր ծի նյու թե րում առ կա է Արեգ նազ Կա րա պե
տյա նի և Սեր գեյ Ար մե նա կի Կա րա պե տյա նի ամուս նու թյան 31.10.1946 թվա կա նի թիվ 3236 
վկա յա կա նի՝ Կենտրոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նու նե Սարգսյա նի կող մից հաս
տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյան լու սա պատ ճե նը, որը չի կա րող հա մար վել վե րա բե րե
լի ապա ցույց՝ Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի կող մից հայց վող իրա վա բա նա կան նշա նա կու
թյուն ունե ցող փաս տի հաս տատ ման հա մար:

Փաս տո րեն, Արեգ նազ Կա րա պե տյա նը, կրե լով սույն գոր ծով ապա ցուց ման պար տա
կա նու թյու նը, դա տա րա նին չի ներ կա յաց րել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե
ցող փաս տի հաս տատ մանն ուղղ ված վե րա բե րե լի ապա ցույց: Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քա
բե րի այն փաս տար կին, որ ստա դաս դա տա րան նե րը պար տա վոր էին հե տա զո տել օտա
րա լե զու գրա վոր փաս տա թուղ թը, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով սույն 
որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, նշված փաս տար կը գնա հա
տում է ան հիմն՝ օտա րա լե զու գրա վոր փաս տա թուղ թը թույ լատ րե լի ապա ցույց չլի նե լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ 
սույն գոր ծով Դա տա րա նը չի հրա վի րել նախ նա կան դա տա կան նիստ և չի իրա կա նաց րել 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 5– րդ են
թա կե տով նա խա տես ված՝ ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը դի մո ղի հետ 
քննար կե լու նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
սույն գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում նախ նա կան դա տա կան նիստ 
հրա վի րե լու և այդ նիս տի շրջա նակ նե րում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը 
դի մո ղի հետ քննար կե լու դեպ քում հնա րա վոր կլի ներ ապա հո վել սույն գոր ծի ար դյու նա
վետ քննու թյու նը հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով դի մող Արեգ նազ 
Կա րա պե տյա նի դի մու մը Դա տա րա նի կող մից մերժվել է այն հիմ քով, որ վեր ջինս չի ներ
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կա յաց րել որևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ապա ցույց այն մա սին, որ Ադրբե ջա նի Բա քու 
քա ղա քի Դեր ժինսկու շրջա նի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման մարմ նի 
կող մից տրված թիվ 1286 ամուս նու թյան վկա յա կա նը պատ կա նում է 04.09.1926 թվա կա նին 
ծն ված Սեր գեյ Հա պետ նա կի Կա րա պե տյա նին: Դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, իր վճռով 
ոչ վե րա բե րե լի է ճա նա չել Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի և Սեր գեյ Ար մե նա կի Կա րա պե տյա նի 
ամուս նու թյան 31.10.1946 թվա կա նի թիվ 3236 վկա յա կա նի՝ Կենտրոն նո տա րա կան տա
րած քի նո տար Նու նե Սարգսյա նի կող մից հաս տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյան լու սա
պատ ճե նը, որը, որ պես գրա վոր ապա ցույց, ներ կա յաց վել էր դի մո ղի կող մից:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծով նախ նա կան դա տա կան 
նիստ հրա վի րե լու և դրա շրջա նակ նե րում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը 
դի մո ղի հետ քննար կե լու դեպ քում Դա տա րա նը կա րող էր պար զել Արեգ նազ Կա րա պե
տյա նի դի մու մին կից ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան և վե րա բե րե լի ու
թյան հար ցը՝ կող մին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կա յաց նե լու իր կող մից հայց վող 
իրա վա բա նա կան փաս տի հաս տատ ման հա մար ան հրա ժեշտ և պատ շաճ կար գով ձևա
կերպ ված ապա ցույց նե րը: Այլ կերպ ասած՝ միայն նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե
լու և դրա շրջա նակ նե րում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը դի մո ղի հետ 
քննար կե լու դեպ քում Դա տա րա նը կա րող էր լու ծել ապա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու
թյան ձևա վո րու մը (ա պա ցույց նե րի կենտրո նա ցու մը) ապա հո վե լու՝ գոր ծը դա տաքննու
թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի խնդի րը և հաս նել դա տա վա րու թյան այդ փու լի վերջ նա
կան նպա տա կին՝ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հով մա նը, 
ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը պար տա
վոր էր իրաց նել նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյու նը, քա նի որ միայն այդ դեպ քում է հնա րա վոր ապա հո վել Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի 
հիմ նա կան իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա
նու թյու նը և սույն գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի 
ստեղ ծու մը՝ հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի առանձնա հատ կու թյուն նե րը: 

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի ուժով 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա
տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա
րար ված հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա
մա ձայն` վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա
տաս խան:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ դի մու մը Դա տա րան 
ներ կա յաց նե լիս Արեգ նազ Կա րա պե տյա նի կող մից վճար վել է օրեն քով սահ ման ված պե
տա կան տուր քի գու մա րը` 2.000 ՀՀ դրա մը, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րանն իր 27.10.2014 
թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» և Վճռա բեկ դա տա րանն իր 
23.09.2015 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» որո շում նե րով Արեգ
նազ Կա րա պե տյա նին ազա տել են պե տա կան տուր քի վճա րու մից, գտնում է, որ գոր ծի 
քննու թյան ներ կա փու լում դա տա կան ծախ սե րի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

ցիա կան դա տա րա նի 21.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ Գե ղար քու նի քի 
մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

ենթա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ  ԵԿԴ/0930/02/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0930/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Տ. Նա զա րյան
Դա տա վոր ներ`   Կ. Հա կո բյան 
    Ա. Խա ռա տյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի «Երևա նի 

է լեկտրատ րանսպորտ» ՓԲԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 09.07.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ըն կե րու թյան 
ը նդ դեմ «ԱՐ ՄԻՆ ԿՈ» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն)`   հե նա սյու նե րի օգ տա գործ
ման թիվ 73 պայ մա նագ րով առա ջա ցած տույ ժե րի 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նից բռնա գան

ձել իր և Կազ մա կեր պու թյան միջև թիվ 73 պայ մա նագ րով սահ ման ված տույ ժի գու մա րը՝ 
4.263.100 ՀՀ դրա մի չա փով: 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ավե տի սյան) 18.10.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը 
մերժվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րա ցյան, 
Դ. Խա չատ րյան, Ս. Մի քայե լ յան) 27.02.2014 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե
րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 18.10.2013 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է օրի նա
կան ուժի մեջ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 18.07.2014 թվա
կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել է` ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա
քա ցիա կան դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի որո շու մը բե կան վել է, և գործն ուղարկ
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վել է Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րան` նոր քննու թյան: 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ներ սի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 02.03.2015 թվա
կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
09.07.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
Դա տա րա նի 02.03.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը մերժվել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ

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

գրքի 53– րդ հոդ վա ծը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Կազ մա

կեր պու թյու նը երբևէ կաս կած չի հայտ նել Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված տու ժան
քի գու մա րի հաշ վար կի հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բե րյալ: Ավե լին, Ըն կե րու թյու նը 
պարտ քի չա փի և մար ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին պատ շաճ ձևով ծա նու ցել է Կազ
մա կեր պու թյա նը, որը որևէ գոր ծո ղու թյուն չի ձեռ նար կել իր պար տա վո րու թյուն նե րը կա
տա րե լու հա մար:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը գոր ծը քննել է և որո շում է կա յաց րել առանց հայ
ցի հիմ քում դրված փաս տա կան հան գա մանքնե րի բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման, իրա
կան հան գա մանքնե րի և կող մե րի դրսևո րած փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պարզ ման, կող
մե րի հետ ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը և նրանց միջև ապա ցուց ման 
պար տա կա նու թյան չքննարկ ման, ին չի պատ ճա ռով էլ գոր ծի փաս տե րից բխող հետևու
թյուն նե րը, օրեն քի մեկ նա բա նու թյու նը և կի րա ռու մը սխալ են:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 09.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 02.03.2015 
թվա կանի վճռին: 

2.2. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, քա նի որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը 

բո ղո քարկ վող որոշ մամբ իրա վա ցի ո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ըն կե րու թյու նը 
չի ապա ցու ցել իր պա հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տե րի առ կա յու թյու նը, քա նի որ Ըն կե րու
թյան կող մից կազմ ված տույ ժե րի հաշ վար կը սույն գոր ծով չի կա րող հա մար վել թույ լատ
րե լի ապա ցույց: Հետևա բար Ըն կե րու թյան հայ ցը չի կա րող բա վա րար վել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝ 
1) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 13.03.2008 թվա կա նին կնքված « Հե նա

սյու նե րի օգ տա գործ ման իրա վուն քի» թիվ 05 պայ մա նագ րի 2.4– րդ կե տի հա մա ձայն` Կազ
մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է մինչև տվյալ ամս վա հա ջոր դող ամ սի 01– ը վճա րել ծա
ռա յու թյուն նե րի գու մա րը: Պայ մա նագ րի 5.1– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վճար ման ժամ կետ նե րը 
խախ տե լու դեպ քում Կազ մա կեր պու թյու նը պետք է վճա րի տույժ` յու րա քան չյուր ժամ կե
տանց օր վա հա մար 1 %– ի չա փով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 17– 18)։
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2) 07.08.2009 թվա կա նի հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր
պու թյան միջև 13.03.2008 թվա կա նին կնքված « Հե նա սյու նե րի օգ տա գործ ման իրա վուն քի» 
թիվ 05 պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը եր կա րաձգվել է անո րոշ ժամ կե տով (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 19)։ 

3) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 01.09.2011 թվա կա նին կնքված « Հե նա
սյու նե րի օգ տա գործ ման իրա վուն քի» հե նա սյու նե րի օգ տա գործ ման թիվ 73 պայ մա նագ րի 
2.4– րդ կե տի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է մինչև տվյալ ամս վա հա
ջոր դող ամ սի 3– ը վճա րել ծա ռա յու թյուն նե րի գու մա րը։ Պայ մա նագ րի 5.1– րդ կե տի հա մա
ձայն` վճար ման ժամ կետ նե րը խախ տե լու դեպ քում Կազ մա կեր պու թյու նը վճա րում է տույժ` 
յու րա քան չյուր ժամ կե տանց օր վա հա մար 0,5 %– ի չա փով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 15– 16)։ 

4) Ըն կե րու թյան կող մից կազմ ված՝ Կազ մա կեր պու թյան հետ կնքված պայ մա նագ
րով նա խա տես ված տույ ժե րի հաշ վար կի հա մա ձայն` Կազ մա կեր պու թյան կող մից պայ մա
նագ րե րով նա խա տես ված վար ձավ ճար նե րը 2010– 2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում պար բե
րա բար ուշաց նե լու հա մար 01.01.2013 թվա կա նի դրու թյամբ հաշ վարկ վել է 4.263.100 
ՀՀ դրամ տույժ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 13)։

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 234– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` Վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ 
հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր 
ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա
ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ հետևյալ հար ցադրմա նը. կա րո՞ղ է արդյոք վե րաքննիչ 
դա տա րա նը հայ ցի հիմ քում դրված փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման պար
տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու ան բա րեն պաստ հետևանքնե րի կի րառ ման հիմ քով հայ ցը 
մեր ժե լու վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նել այն պայ ման նե րում, երբ ստո րա դաս դա տա
րա նը չի հրա վի րել նախ նա կան դա տա կան նիստ, կող մե րի հետ չի քննար կել ապա ցու
ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը և նրանց միջև չի բաշ խել ապա ցուց ման պար տա
կա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ապա 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 է ա կան նշա նա
կու թյուն ունե ցող ապա ցուց ման են թա կա փաս տե րը որո շում է դա տա րա նը՝ գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց պա հանջնե րի և առար կու թյուն նե րի հի ման վրա, իսկ 6– րդ կե տի հա մա
ձայն՝ եթե բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո վի ճե լի է մնում փաս տի առ կա յու
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ապա դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է այդ փաս
տի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քան չյուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա
ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ 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 օրենսգրքի 1495– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` (...) 
գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյունն ապա հո վե լու նպա տա կով դա տա րա նը ձեռ նա մուխ է լի
նում գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լիս դա տա վո րը (...) դա տա կան քննու
թյու նը ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար կա րող է հրա վի րել նախ նա կան դա տա կան 
նիստ (...):
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 
5–  րդ են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիս տում, մաս նա վո րա
պես, կող մե րի հետ քննար կում է ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը և ապա
ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան` կող մե րի միջև 
բաշ խում է ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև սահ մա նում է ապա ցույց ներ 
ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված 
իրա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա կի ո րեն բխում է, որ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյու նում իր պա հանջնե րի և առար կու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած հան գա մանքնե
րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյունն ապա ցու ցե լու ծան րու թյու նը՝ ապա ցուց ման բե
ռը, օրենսդրի կող մից դի տարկ վում է որ պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դա տա վա րա կան 
պար տա կա նու թյուն, որն ապա հով ված է որո շա կի ան բա րեն պաստ հետևանքնե րի առա
ջաց ման սպառ նա լի քով: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կին որո շում նե րում անդրա դառ նա լով քննարկ վող 
հար ցին, գտել է, որ յու րա քան չյուր գոր ծով կող մե րի միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու
թյու նը ճիշտ բաշ խե լու հա մար դա տա րանն առա ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քան
չյուր գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը՝ ել նե լով գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջնե րից և առար կու թյուն նե րից։ Ը նդ որում, գոր ծի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը 
վի ճե լի լի նե լու դեպ քում դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է այդ փաս տի ապա ցուց
ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը (տե՛ս Էդ գար Մար կո սյա նը և Զա րու հի Գևոր գյանն 
ը նդ դեմ Սե դա Սարգսյա 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 որո շու մը)։

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 
գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի ապա ցուց
ման ուղ ղու թյամբ որո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ան հրա ժեշ
տու թյունն է, որն ապա հով ված է որո շա կի ան բա րեն պաստ հետևանքնե րի առա ջաց ման 
սպառ նա լի քով: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված բա ցա սա կան (ան բա րեն
պաստ) հետևանքնե րը, ը ստ է ու թյան, հան գում են հետևյա լին. բո լոր ապա ցույց նե րի հե
տա զո տու մից հե տո որևէ փաս տի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վի ճե լի մնա լու դեպ
քում դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն հա
մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ապա ցուց ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա
կերպ ման, ապա ցու ցո ղա կան նյու թի լրի վու թյան, վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քի ապա
հով ման և, ի վեր ջո, գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար չա փա զանց կարևոր նշա նա կու թյուն ունի 
այն հար ցը, թե դա տա վա րու թյան կոնկ րետ որ մաս նակ ցի վրա է ը նկ նում գոր ծի լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման 
ծան րու թյու նը կամ ապա ցուց ման բե ռը: Հետևա բար օրեն քով սահ ման ված որո շա կի կա
նոն նե րի պահ պան մամբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու
թյու նը բաշ խե լը, որը տե ղի է ունե նում գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու
լի շրջա նակ նե րում հրա վիր ված նախ նա կան դա տա կան նիս տում, դա տա րա նի կարևո րա
գույն խնդիր նե րից մեկն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս
տե լը՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ինքնու րույն և պար տա դիր փուլ, ար դա
րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան, ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա
տաքննու թյան իրա վունքնե րի լիար ժեք իրաց ման հա մար պայ ման ներ ապա հո վող դա տա
վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց հի ման վրա առա ջա ցող իրա վա հա րա բե րու թյուն
նե րի ամ բող ջու թյուն (հա մա կարգ) է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով գոր ծը 
դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, ար տա հայ
տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու 
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ինստի տու տը նպա տա կաուղղ ված է ապա հո վե լու գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյու նը: Այդ 
նպա տա կով օրենսդի րը գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ սահ մա
նում է ոչ միայն կող մե րի, այլև դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այ սինքն՝ դա տա րանն այդ 
փու լով դա տա վա րու թյու նը պետք է ան ցկաց նի իր առջև դրված խնդիր ներն իրա կա նաց նե
լու հա մար, և գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու ժա մա նակ դա տա րա նի գոր
ծո ղու թյուն նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
53– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե
տա զո տու թյան հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման նե րի ապա հով մա նը, գոր ծի հա մար 
նշա նա կու թյուն ունե ցող ապա ցուց ման են թա կա փաս տե րի որոշ մա նը և գոր ծը լու ծե լու հա
մար ճիշտ իրա վա նոր մե րի կի րառ մա նը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս
գրքի 48– րդ, 49– րդ և 1498– րդ հոդ ված նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
ապա ցույց ներ ներ կա յաց նում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, սա կայն դա տա րա նը գոր ծի 
նա խա պատ րաս տա կան փու լում ապա ցուց ման առար կան և բե ռը բաշ խե լուց հե տո կող մե
րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ներ կա յաց նե լու այն ապա ցույց նե րը, որոն ցով վեր ջին
ներս կա րող են հիմ նա վո րել իրենց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը (տե՛ս Երևա նի քա
ղա քա պե տա րա նի «Երևա նի Էլեկտրատ րանսպորտ» ՓԲԸ– ն ը նդ դեմ Դա վիթ Մար տի րո
սյա նի ու ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյան Էրե բու նի ան ձնագ
րային բաժ նի թիվ ԵԷԴ/1637/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
27.05.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վկա յա կոչ ված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի նպա տա կը քա ղա քա
ցիա կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հո վումն է: Գոր ծը դա տաքննու թյան նա
խա պատ րաս տե լու փու լի նշված նպա տա կի իրա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է դա տա
վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի ճիշտ իրա կա նաց մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա
հատ մամբ գոր ծող քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյան վեր լու ծու թյու նը թույլ է 
տա լիս առանձնաց նել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի հետևյալ հիմ
նա կան խնդիր նե րը՝

–    վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և կի րառ ման են թա կա օրենսդրու թյու նը 
որո շե լը, 

–   դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մը ճշտե լը և նրանց մաս նակ ցու թյունն 
ապա հո վե լը,

–    գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը (ա պա ցուց ման 
առար կան) որո շե լը, 

–   ա պա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան ձևա վո րու մը (ա պա ցույց նե րի կենտրո
նա ցու մը) ապա հո վե լը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս
տե լու փու լի առանցքային տար րը նախ նա կան դա տա կան նիստն է. այն գոր ծը դա
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու այն պի սի իրա վա կան կա ռու ցա կարգ է, որն ապա հո
վում է դա տա վա րու թյան քննարկ վող փու լի հիմ նա կան խնդիր նե րի լու ծու մը, գոր ծը դա
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի զգա լի մա սի իրա կա
նա ցու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի բո
վան դա կու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը նախ նա կան դա տա կան նիս տում իրա կա
նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քում նա խա տե սել է նաև ապա ցու ցում պա հան ջող փաս
տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու և ապա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխման 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան կող մե րի միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ
խե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա
րա նի կող մից կա տար վող նշված գոր ծո ղու թյու ններն ուղղ ված են գոր ծի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը (ա պա ցուց ման առար կան) որո շե լու և մինչև 
դա տաքննու թյու նը բո լոր հնա րա վոր ապա ցույց նե րը կենտրո նաց նե լու՝ գոր ծը դա տաքննու
թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի խնդիր նե րի լուծ մա նը: Հետևա բար նախ նա կան դա տա
կան նիս տում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու և 
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ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջա
նակ նե րում դա տա րա նը կա րող է ուսում նա սի րել դա տա վա րու թյան այս փու լում ներ կա
յաց ված ապա ցույց նե րը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պար զել դրանց վե րա բե րե լի ու
թյան ու թույ լատ րե լի ու թյան հար ցը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը նա խա տե սում է, որ դա տա րա նը 
նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ օժտված է 
հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ, քա նի որ նույն օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը 
սահ մա նում է, որ դա տա կան քննու թյունն ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու հա մար դա տա
րա նը կա րող է հրա վի րել նախ նա կան դա տա կան նիստ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում անդրա դար ձել է դա տա րան նե
րի կող մից հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրաց ման խնդ րին՝ նշե լով, որ պե տաիշ խա
նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե րին վե րա պահ ված « հայե ցո ղու թյու նը» 
վեր ջին նե րիս կող մից թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ը նտրու թյան կամ դրսևոր ման 
իրա վա կան նոր մե րով կան խո րոշ ված հնա րա վո րու թյունն է: Հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյուն նե րով օժտված իշ խա նա կան մար մին նե րը պար տա վոր են թույ լատ րե լի իրա վա չափ 
վար քագ ծի ը նտրու թյունն իրա կա նաց նել` առաջ նորդ վե լով մար դու և քա ղա քա ցու` ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյամբ ամ րագրված իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան ան
հրա ժեշ տու թյամբ, նրանց իրա վա հա վա սա րու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել քի 
սկզբունքնե րով: Ը ստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի բնո րոշ ման՝ « դա տա կան հայե ցո ղու թյու
նը» կոնկ րետ իրա վա կան վե ճի լուծ ման գոր ծըն թա ցում օրենսդրու թյամբ կան խո րոշ ված 
շրջա նակ նե րում դա տա րա նի կող մից որո 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 մից ձեռնպահ մնա լու հնա րա վո րու թյունն է: 
« Դա տա կան հայե ցո ղու թյա նը», սա կայն, չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ան սահ մա նա
փակ ազա տու թյուն. այս հաս կա ցու թյան սահ ման նե րը նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված են 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի պար զե լու, կող մե րի իրա
վա հա վա սա րու թյան և մրցակ ցու թյան սկզբունքներն ապա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, 
ինչ պես նաև վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով և տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյու նը 
կար գա վո րող նյու թաի րա վա կան օրենսդրու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րով (տե՛ս օրի
նակ, ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ 
ան հատ ձեռ նար կա տեր Գուր գեն Այ վա զյա նի և մյուս նե րի թիվ ԵՇԴ/3780/02/14 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1498– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` նախ նա կան դա
տա կան նիստ հրա վի րե լը թեև դա տա րա նի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն է, այ նուա մե
նայ նիվ, դա տա րանն իր այդ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյան իրա կա նաց ման հար ցը լու ծե լիս 
պար տա վոր է առաջ նորդ վել մար դու հիմ նա կան իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի 
երաշ խա վոր ված իրաց ման և պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ: Բա ցի այդ, յու րա
քան չյուր գոր ծով նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հար ցը լու ծե լիս դա տա րա նը 
պար տա վոր է հիմք ըն դու նել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա
կան փու լի՝ գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հով ման նպա տա կի իրա կա նաց ման և 
դա տա վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի 
ապա հով ման հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքնե րը և առանձնա հատ կու թյուն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Սույն գոր ծով Դա տա րանն Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնքված « Հե նա սյու
նե րի օգ տա գործ ման իրա վուն քի» պայ մա նագ րե րով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի հա
մար Կազ մա կեր պու թյու նը վճա րել է ոչ պատ շաճ կեր պով, ին չի հետևան քով առա ջա ցել է 
տույ ժի գու մա րը: Ը ստ Դա տա րա նի վճռի՝ Ըն կե րու թյան կող մից Դա տա րան ներ կա յաց ված 
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հաշ վար կից հստակ երևում է, թե Կազ մա կեր պու թյունն ամ սա կան որ քան գու մար պետք է 
վճա րեր, որ քան է վճա րել, ինչ քան են կազ մում ուշաց ված օրե րի քա նա կը և պարտ քի չա փը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է Կազ մա կեր պու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը և, բե
կա նե լով ու փո փո խե լով Դա տա րա նի վճի ռը, մեր ժել է Ըն կե րու թյան հայ ցը: Վե րաքննիչ 
դա տա րանն այդ որո շու մը պատ ճա ռա բա նել է այն հիմ նա վոր մամբ, որ Ըն կե րու թյան կող
մից դա տա րան ներ կա յաց ված « Հաշ վարկ» վեր տա ռու թյամբ փաս տա թուղ թը չի կա րող 
հա մար վել թույ լատ րե լի ապա ցույց: Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ Ըն կե րու
թյունն է կրել իր կող մից վկա յա կոչ ված հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման բե ռը և չի ապա
ցու ցել իր հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տե րը թույ լատ րե լի ապա ցույց նե րով, 
գտել է, որ հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քեր սույն գոր ծով առ կա չեն եղել: Բա ցի այդ, Վե
րաքննիչ դա տա րանն իր որոշ մամբ նշել է, որ «(...) տվյալ դեպ քում Դա տա րա նի կող մից 
սույն գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց վել է առանց գոր ծի նա խա պատ րաս տա կան փու լի, 
(...) Դա տա րա նը (...) չի պար զել սույն գոր ծով ապա ցուց ման առար կան և չի բաշ խել ապա
ցուց ման բե ռը (...)»:

Վե րը շա րադրված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում անդրա դառ նա լով 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի վկա յա կոչ ված եզ րա հան գում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված՝ Ըն
կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնքված պայ մա նագ րով նա խա տես ված վճա րում
նե րը Կազ մա կեր պու թյան կող մից ժա մա նա կին չկա տա րե լու հա մար սահ ման ված տու ժան
քի գու մա րի բռնա գանձման հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա: Հետևա բար սույն գոր ծով ապա
ցուց ման առար կան են կազ մում հետևյալ փաս տա կան հան գա մանքնե րը.

1) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնքված հա մա պա տաս խան պայ մա
նագ րի առ կա յու թյու նը, 

2) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնքված պայ մա նագ րով սահ ման ված 
վճա րում նե րի գծով Կազ մա կեր պու թյան ստանձնած պար տա վո րու թյան կա տար ման կար
գը և ժամ կե տը, 

3) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնքված պայ մա նագ րով սահ ման ված 
վճա րում նե րի գծով Կազ մա կեր պու թյան ստանձնած պար տա վո րու թյան՝ տու ժան քով 
ապա հով ված լի նե լը, 

4) Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնքված պայ մա նագ րով սահ ման ված 
վճա րում նե րի ոչ պատ շաճ կա տար ման հա մար պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժան քի 
չա փը և հաշ վարկ ման կար գը,

5)  Կազ մա կեր պու թյան մոտ Ըն կե րու թյան հետ կնքված պայ մա նագ րով նա խա տես
ված տու ժան քի գծով չկա տար ված պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը,

6)  Կազ մա կեր պու թյան մոտ Ըն կե րու թյան հետ կնքված պայ մա նագ րով նա խա տես
ված տու ժան քի գծով չկա տար ված պար տա վո րու թյան չա փը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար 
էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող նշված փաս տե րի ապա ցուց ման բե ռը կրում է հայց վոր Ըն
կե րու թյու նը, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 
1– ին կե տով սահ ման ված ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու ը նդ հա նուր կա նո
նի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դա տա րան դի մող սուբյեկ տը պետք է ապա ցու
ցի իր պա հանջնե րի հիմ քում ըն կած փաս տե րը, որոնց հետ իրա վուն քի նոր մե րը կա պում 
են որո շա կի իրա վա հա րա բե րու թյան առա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը: Հետևա
բար սույն գոր ծի նոր քննու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում Դա տա րա նը պետք է վե րոգ
րյալ փաս տե րից յու րա քան չյու րի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը դներ հայց վոր Ըն կե
րու թյան վրա:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյան 
հա մա ձայն՝ ապա ցուց ման բե ռը դա տա րա նի կող մից բաշխվում է գոր ծը դա տաքննու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու փու լում հրա վիր վող նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում: 
Նախ նա կան դա տա կան նիս տում ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի 
հետ քննար կե լու և ապա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխման կա նոն նե րին հա մա պա
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տաս խան կող մե րի միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու՝ դա տա րա նի կող
մից կա տար վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ուղղ ված են գոր ծի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը (ա պա ցուց ման առար կան) որո շե լու և մինչև 
դա տաքննու թյու նը բո լոր հնա րա վոր ապա ցույց նե րը կենտրո նաց նե լու՝ գոր ծը դա տաքննու
թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի խնդիր նե րի լուծ մա նը և դրա նով իսկ գոր ծի ար դյու նա
վետ քննու թյան ապա հով մա նը:

Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նը գոր ծի նոր քննու թյան վա
րույ թի շրջա նակ նե րում ը նդ հան րա պես նախ նա կան դա տա կան նիստ չի հրա վի րել և չի 
կա տա րել ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը կող մե րի հետ քննար կե լու և 
ապա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան կող մե րի 
միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն իր որոշ մամբ անդրա դար ձել է Դա տա րա նի կող մից սույն 
գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում նախ նա կան դա տա կան նիստ չհ րա վի րե լու և ան հրա
ժեշտ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը չկա տա րե լու հար ցին՝ նշե լով, որ սույն գոր ծով 
Դա տա րա նը չի պար զել ապա ցուց ման առար կան և կող մե րի միջև չի բաշ խել ապա ցուց
ման բե ռը: Այ նու հետև Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյու նը, կրե լով իր կող
մից վկա յա կոչ ված հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման բե ռը, չի ապա ցու ցել իր հայ ցա պա
հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տե րը, ուս տի նրա հայ ցը են թա կա է մերժման: Փաս տո րեն, 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը մի կող մից ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում Դա տա րա նը նախ նա կան դա տա կան նիստ չի հրա վի րել և գոր ծի լուծ ման հա մար 
նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րը որո շե լու, մինչև դա տաքննու թյու նը բո լոր հնա
րա վոր ապա ցույց նե րը կենտրո նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ նա խա պատ րաս տա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ չի կա տա րել, իսկ մյուս կող մից մեր ժել է Ըն կե րու թյան հայ ցը՝ վեր ջի նիս 
հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման պար տա
կա նու թյան չկա տար ման բա ցա սա կան հետևանքնե րի կի րառ մամբ: Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ 
դա տա րանն անդրա դար ձել է նաև Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված « Հաշ վարկ» վեր
տա ռու թյամբ փաս տաթղթին և գտել, որ նշված փաս տա թուղ թը չի կա րող հա մար վել թույ
լատ րե լի ապա ցույց:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի նոր քննու թյան վա րույ թի ըն
թաց քում Դա տա րա նի կող մից նախ նա կան դա տա կան նիստ չհ րա վի րե լու, այդ նիս տի շրջա
նակ նե րում Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան հետ ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի 
շրջա նա կը քննար կե լու և ապա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխման կա նոն նե րին հա մա
պա տաս խան նրանց միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը չկա տա րե լու պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը չէր կա րող քննու
թյան են թա կա վե ճի լու ծու մը պայ մա նա վո րել Ըն կե րու թյան հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած 
փաս տա կան հան գա մանքնե րի չա պա ցուց ման բա ցա սա կան հետևանքնե րով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ սույն գոր ծի նոր քննու թյան վա
րույ թի շրջա նակ նե րում նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու հայե ցո ղա կան լիա զո
րու թյան իրա կա նաց ման հար ցը լու ծե լիս Դա տա րա նը պար տա վոր էր առաջ նորդ վել մար
դու հիմ նա կան իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի երաշ խա վոր ված իրաց ման և 
պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, ինչ պես նաև հիմք ըն դու նել գոր ծը դա տաքննու
թյան նա խա պատ րաս տե լու դա տա վա րա կան փու լի՝ գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան 
ապա հով ման նպա տա կի իրա կա նաց ման և դա տա վա րու թյան այս փու լի խնդիր նե րի լուծ
ման հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի ապա հով ման հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի առ
նե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը և առանձնա հատ կու թյուն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծի նոր քննու թյան վա րույ թում նախ
նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և դրա շրջա նակ նե րում Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր
պու թյան հետ ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը քննար կե լու և ապա ցուց ման 
պար տա կա նու թյան բաշխման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան նրանց միջև ապա ցուց
ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու դեպ քում Դա տա րա նը կա րող էր պար զել ներ կա յաց
ված ապա ցույց նե րի թույ լատ րե լի ու թյան և վե րա բե րե լի ու թյան հար ցը՝ կող մե րին հնա րա
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վո րու թյուն ըն ձե ռե լով ներ կա յաց նե լու իրենց պա հանջնե րի և առար կու թյուն նե րի հիմ քում 
ըն կած փաս տե րի հաս տատ ման հա մար ան հրա ժեշտ և պատ շաճ կար գով ձևա կերպ ված 
ապա ցույց նե րը: Այլ կերպ ասած՝ միայն նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և դրա 
շրջա նակ նե րում Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան հետ ապա ցու ցում պա հան ջող փաս
տե րի շրջա նա կը քննար կե լու և նրանց միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու 
դեպ քում Դա տա րա նը կա րող էր լու ծել ապա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյան ձևա վո
րու մը (ա պա ցույց նե րի կենտրո նա ցու մը) ապա հո վե լու՝ գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա
պատ րաս տե լու փու լի խնդի րը և հաս նել դա տա վա րու թյան այդ փու լի վերջ նա կան նպա
տա կին՝ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան ապա հով մա նը:

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը պար տա
վոր էր իրաց նել նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյու նը, քա նի որ միայն այդ դեպ քում է հնա րա վոր ապա հո վել Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր
պու թյան իրա վունքնե րի ու օրի նա կան շա հե րի երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու
թյու նը և սույն գոր ծի ար դյու նա վետ քննու թյան հա մար ան հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի 
ստեղ ծու մը՝ հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի առանձնա հատ կու թյուն նե րը: Վե րաքննիչ դա տա
րա նը, պար զե լով, որ սույն գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում Դա տա րա նը չի հրա վի րել 
նախ նա կան դա տա կան նիստ, կող մե րի հետ չի քննար կել ապա ցու ցում պա հան ջող փաս
տե րի շրջա նա կը և նրանց միջև չի բաշ խել ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, պար տա
վոր էր սույն գործն ուղար կել նոր քննու թյան՝ նշված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հա մար, քա նի որ ապա ցուց ման առար կան որո շե լու և դրա մեջ ը նդ գրկ վող 
յու րա քան չյուր փաս տի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կող մե րի միջև բաշ խե լու դեպ
քում է միայն հնա րա վոր ապա հո վել սույն գոր ծի ճիշտ լու ծու մը:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո սույն գոր ծով ապա ցուց ման 
առար կան պար զե լու, նախ նա կան դա տա կան նիս տի շրջա նակ նե րում կող մե րի հետ ապա
ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կը քննար կե լու և ապա ցուց ման պար տա կա նու թյան 
բաշխման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան նրանց միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու
թյու նը բաշ խե լու դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու, ինչ պես նաև ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա
ցույց նե րը գնա հա տե լու հա մար սույն գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

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

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի 
ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու 
հա մար:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա
տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա
տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են բա վա րար ված հայ ցա
պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխման 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 րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա
կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե
րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա
յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու
թյան ներ կա փու լում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում նաև՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 16.11.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի բաշխման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի 
նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

քա ցիա կան դա տա րա նի 09.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևա նի 
Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա
րան` նոր քննու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 16.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան       Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0368/02/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0368/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Հ. Ենո քյան
Դա տա վոր ներ`   Գ. Կա րա խա նյան 
    Ն. Բար սե ղյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Հա կոբ Բաշ մա կյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա րազ

դատ Ասատ րյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 29.05.2015 
թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ը ստ դի մու մի Հա կոբ Բաշ մա կյա նի՝ փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ
քով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ 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` Հա կոբ Բաշ մա կյա նը պա հան ջել է իրեն ճա նա չել Երևա նի Գյուլ

բեն կյան 36– րդ շեն քի թիվ 31 բնա կա րա նի նկատ մամբ փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ: 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ներ սի սյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 07.05.2013 թվա կա նի 
վճռով Հա կոբ Բաշ մա կյա նի դի մու մը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
29.05.2015 թվա կա նի որոշ մամբ, որ պես գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձ, Ռաֆ ֆի 
Նախշքե րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ բե կան վել է Դա տա րա նի 07.05.2013 
թվա կա նի վճի ռը, և Հա կոբ Բաշ մա կյա նի դի մու մը թողնվել է առանց քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հա կոբ Բաշ մա կյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1185– րդ հոդ վա

ծը, ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 2– րդ, 5– րդ, 6– րդ, 35– րդ, 103– րդ, 131– րդ, 205– րդ, 207– րդ, 220– րդ և 220.1– րդ 
հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ դի մու մի քննու թյան ըն թաց քում իրա վուն քի 

մա սին որևէ վեճ ծա գած չի եղել, բա ցի այդ, առերևույթ առ կա չի եղել փո խա դարձ կապ 
քննարկ վող փաս տի և Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նի իրա վունքնե րի միջև, իսկ ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու փաս տի հաս տա տու մը չէր կա րող որևէ կերպ ազ դել Ռաֆ ֆի 
Նախշքե րյա նի իրա վունքնե րի ծա վա լի վրա: 

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Հա կոբ Բաշ մա կյա նի անու նից դա տա րան 
դի մում ներ կա յաց նե լու պա հին Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նը խնդ րո առար կա ան շարժ գույ քի մա
սով չի ունե ցել որևէ իրա վունք և պար տա կա նու թյուն, հետևա բար վեր ջի նիս իրա վունքնե րի 
և պար տա կա նու թյուն նե րի մա սով դա տա կան ակտ չի կա յաց վել: Այ սինքն՝ դի մու մի քննու
թյան ժա մա նակ բա ցառ վում էր վեր ջի նիս դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ շնոր հե լու հնա
րա վո րու թյու նը, հետևա բար՝ որ պես եր րորդ ան ձ ներգրավ վե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի գնա հա տել վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նում նշված այն 
փաս տար կը, որ Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նը տե ղե կաց վել է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի մա
սին թիվ ԵԿԴ/1986/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում, դեռ ավե լին՝ նույն գոր
ծով մաս նակ ցե լով 29.07.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տին՝ դիր քո րո շում է հայտ նել սույն 
գոր ծով 07.05.2013 թվա կա նին կա յաց ված վճռի մա սին և ծա նո թա ցել գոր ծի նյու թե րին: 
Հետևա բար վեր ջինս 07.05.2013 թվա կա նի վճռի մա սին տե ղե կաց ված է եղել այդ պա հին, 
սա կայն վե րաքննիչ բո ղոք բե րել է եռամ սյա ժամ կե տի խախտ մամբ, մինչ դեռ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը վա րույթ է ըն դու նել նշված բո ղո քը՝ կող մի՝ «www.datalex.am» կայ քից տե ղե կաց
ված լի նե լու փաս տը հիմք ըն դու նե լով՝ ան տե սե լով բո ղո քի պա տաս խա նում այդ կա պակ ցու
թյամբ ար տա հայտ ված փաս տարկ նե րը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 29.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 07.05.2013 թվա կա
նի վճռին:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը`
1.  Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նը, որ պես գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձ, 10.02.2015 թվա

կա նին ներ կա յաց րել է վե րաքննիչ բո ղոք, որին կցել է նաև միջ նոր դու թյուն՝ հայտ նե լով, որ 
բաց է թո ղել վճի ռը մե կամ սյա ժամ կե տում բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նը և խնդ րել է 
հար գե լի հա մա րել բաց թողնված ժամ կե տը՝ վճռի բո ղո քարկ ման եռամ սյա ժամ կե տի սկիզ
բը հաշ վար կե լով 19.12.2014 թվա կա նից (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 5– 11): 

2. Վե րաքննիչ դա տա րա նը 17.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ բա վա րա րել է վե րաքննիչ 
բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ 
Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նի միջ նոր դու թյու նը և վա րույթ է ըն դու նել վեր ջի նիս՝ որ պես գոր ծին 
մաս նա կից չդարձված ան ձի վե րաքննիչ բո ղո քը (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 22):

3.  Հա կոբ Բաշ մա կյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա րազ դատ Ասատ րյա նի կող մից 24.03.2015 
թվա կա նին ներ կա յաց վել է վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան, որում մաս նա վո րա պես 
նշվել է, որ Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նը սույն գոր ծով 07.05.2013 թվա կա նին կա յաց ված վճռի մա
սին տե ղե կաց ված է եղել թիվ ԵԿԴ/1986/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում և 
ան գամ 29.07.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տին դրա վե րա բե րյալ դիր քո րո շում է հայտ նել 
(հա տոր 2– րդ, գ.թ. 35– 39): 
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4. Թիվ ԵԿԴ/1986/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայ ցա դի մու մի, հայ ցա դի մու մը վա
րույթ ըն դու նե լու և գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու մա սին որոշ ման, դա տա
կան նիս տի ար ձա նագրման հա մա ռո տագրման հա մա ձայն՝ Լու սի նե Ազո յա նի կող մից հայ
ցա դի մում է ներ կա յաց վել ը նդ դեմ « Կենտրոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նու նե 
Սարգսյա նի, Ռաֆ ֆի Զոհ րապ Գա րե գին Խա չիկ Նակշ քե րյա նի և Սո նիա Նակշ քե րյա նի՝ 
ժա ռան գու թյան իրա վուն քի և ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան 
գրանցման վկա յագ րերն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սին, և 29.07.2014 թվա կա
նին նշա նակ ված դա տա կան նիս տին մաս նակ ցել է նաև Ռաֆ ֆի Նակշ քե րյա նը (հա տոր 
2– րդ, գ.թ. 40, 42, 48– 49): 

5. Վե րաքննիչ դա տա րա նը որոշ ման « Վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ քե րը, 
հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը» մա սում ներ կա յաց րել է Հա կոբ Բաշ մա կյա նի՝ վե րաքննիչ 
բո ղո քի վե րա բե րյալ դիր քո րո շու մը և հիմ նա վո րում նե րը, այդ թվում՝ Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նի 
կող մից սույն գոր ծով վճռի մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու հան գա ման քը, սա կայն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դրանց անդրա դարձ չի կա տա րել (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 78– 81): 

4.Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
207– րդ հոդ վա ծի 5– րդ և 6– րդ կե տե րի, 220– րդ հոդ վա ծի 4– րդ և 5– րդ կե տե րի միա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար,

2) Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
6– րդ հոդ վա ծի, 220– րդ հոդ վա ծի 5– րդ կե տի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ 
դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր
վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1) արդյո՞ք գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձի կող մից վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե
լու եռամ սյա ժամ կե տը պահ պա նած լի նե լու հար ցը կա րող է գնա հատ ման ար ժա նա նալ նաև 
վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լուց հե տո բո ղո քի քննու թյան փու լում,

2) արդյո՞ք վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նում 
ներ կա յաց ված դիր քո րոշ մա նը և հիմ նա վո րում նե րին անդրա դառ նալ նաև որոշ ման պատ
ճա ռա բա նա կան մա սում:

1) 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ
պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րի իրա վունք:

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ պես 
նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա
րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան
կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու
թյան իրա վունք:

Հա ման ման դրույթ է բո վան դա կում նաև 2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վունք, 
ինչ պես նաև 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի ան կախ և 
անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ ժամ կե
տում քննու թյան իրա վունք:
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« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու
թյուն նե րը, կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ ունի 
օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և ազա տու
թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է ինչ պես ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի, այն պես էլ 
Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվրո պա կան դա տա րան) որո
շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն` ար դար դա տաքննու
թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն 
ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա
նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո
րում է դա տա րան դի մե լու, այն է` քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտվե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի 
ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ունե նա, եթե այդ 
գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: Դժ վար է պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա յու թյուն 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա րան դի մե
լու իրա վուն քը չի ապա հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան 
դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիայի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագրված է 
ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը, որի կարևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա
կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինստի տուտն իրա վա կան մի
ջոց է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում 
ապա հո վե լու 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 իրա կա նաց մա նը (տե՛ս Սու սան նա 
Արա րա տի Միր զո յանն ը նդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի թիվ ԱՐԱԴ/0170/02/14 քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ շա հագրգիռ 
ան ձն իրա վունք ունի նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով դի մել դա տա րան` Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, օրենքնե րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ
ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր իրա վունքնե րի, ազա տու թյուն նե րի և օրի
նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 205– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 3– րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` առա ջին ատյա նի դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի դեմ, բա ցա
ռու թյամբ այն ակ տե րի, որոնց հա մար վե րաքննու թյուն o րեն քով նա խա տեu ված չէ, վե րաքննիչ 
բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունեն գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձինք, որոնց իրա վունքնե րի 
և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակտ: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նա կից չդարձված այն ան ձինք, 
որոնց իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան 
լու ծող դա տա կան ակտ, վե րաքննիչ դա տա րա նում օգտվում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
իրա վունքնե րից և կրում են նրանց հա մար սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 207– րդ հոդ վա ծի 5– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նա կից չդարձված այն ան ձինք, որոնց իրա վունքնե րի և պար տա կա նու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ, իրա վունք 
ունեն վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու այն օր վա նից սկսած` երեք ամս վա ըն թաց քում, երբ իմա ցել 
են կամ կա րող էին իմա նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին, բա ցա ռու թյամբ այն 
դեպ քե րի, երբ դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո ան ցել է քսան տա րի:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 207– րդ հոդ վա ծի 6– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1– ին, 2– րդ և 3– րդ կե տե րով, 5– րդ կե տի առա ջին պար բե րու թյամբ 
նա խա տես ված ժամ կետ նե րից հե տո բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քը դա տա րա նը կա րող է ըն
դու նել վա րույթ, եթե ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի 
հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և այն բա վա րար վել է դա տա րա նի կող մից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 213– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 2– րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձվում է, եթե վե րաքննիչ բո ղո քը բեր
վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո ղած 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը չի բա վա րա րել դա տա րա նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում անդրա դառ նա լով և 
գնա հատ ման առար կա դարձնե լով այն դեպ քե րը, երբ դա տա րա նը վճիռ է կա յաց րել գոր ծին 
մաս նա կից չդար ձած ան ձանց իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, հիմք 
ըն դու նե լով 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծը և Կոն
վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել է իրա վա հա վա սա րու թյան ու մրցակ ցու թյան 
սկզբունքնե րի խախ տում և բե կա նել է դա տա կան ակ տը (տե՛ս օրի նակ, Գյում րու քա ղա քա
պե տա րանն ը նդ դեմ Ֆե լիքս Թո րո սյա 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 որո շու մը)։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան
ձանց դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ուղ ղա կի ո 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 իրա 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 իրա վա
հա րա բե րու թյան ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա կից դարձնե լու ար դյունք է: 
Հետևա բար գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձը, որի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի 
վե րա բե րյալ կա յաց վել է դա տա կան ակտ, պետք է իր խախտ ված իրա վունքներն ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րով վե րա կանգնե լու հնա րա վո րու թյուն ունե նա (տե՛ս « Հայր և որ դի Ադա մյան
ներ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ « Հին գե րորդ Աստղ» ՍՊԸ– ի թիվ ԵԱԴԴ/0199/02/11 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րում հա վե լե լու, որ գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձանց հա մար երաշ խա վոր ված 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան, դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը դրսևոր վում է, մաս
նա վո րա պես, դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վուն քով և դրա իրաց ման ըն թա ցա կար
գով, որը կոչ ված է վե րաց նե լու ստո րա դաս դա տա րա նում թույլ տրված և բո ղոք բե րող ան ձի 
իրա վունքնե րին և օրի նա կան շա հե րին առնչ վող դա տա կան սխա լը: Նշված իրա վուն քի 
իրաց ման հա մար օրենսդրի կող մից սահ ման վել են պայ ման ներ, որոնց պահ պան ման դեպ
քում միայն կա րող է ապա հով վել այն: Մաս նա վո րա պես՝ որ պես զի գոր ծին մաս նա կից 
չդարձված ան ձը հնա րա վո րու թյուն ունե նա իրաց նե լու դա տա կան պաշտպա նու թյան իր 
իրա վուն քը, պետք է ներ կա յաց նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով 
սահ ման ված պա հանջնե րին բա վա րա րող բո ղոք այն օր վա նից սկսած` երեք ամս վա ըն թաց
քում, երբ իմա ցել կամ կա րող էր իմա նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին, եթե 
դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո չի ան ցել քսան տա րի: Նման ժամ կե
տի սահ մա նու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 74– րդ հոդ վա
ծով սահ ման ված՝ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքնե
րով սահ ման ված ժամ կետ նե րում կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից՝ հստա կեց նե լով ան ձի 
կող մից իր իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյա նը ձեռ նա մուխ լի նե լու ըն թա ցա կար գը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 207– րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է ոչ միայն վե րաքննիչ բո ղո քարկ ման իրա վուն քի 
իրա կա նաց ման ժամ կետ, այլ նաև վե րաքննու թյան կար գով դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման 
քսա նա մյա վա ղե մու թյուն, որն ուղ ղա կի ո րեն գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձին զրկում է 
վե րաքննիչ բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նից: Ը նդ որում, ի տար բե րու թյուն հայ ցային վա
ղե մու թյան ժամ կե տի, որը դա տա րա նը կի րա ռում է միայն կող մի միջ նոր դու թյամբ, նշված 
եռամ սյա ժամ կետն ուղ ղա կի ո րեն վե րաքննու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք է և դա տա րա
նին պար տա վո րեց նում է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ կի րա ռել այս նոր մը՝ վե րա դարձնե
լով վե րաքննիչ բո ղո քը: Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև հարկ է հա մա րում ը նդ գծե լու, որ ՀՀ քա
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ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 207– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վե րաքննու
թյունն ը նդ հան րա պես բա ցա ռող հան գա մանք է դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ
նե լուց հե տո քսան տա րի ան ցնե լը, որ պի սի ժամ կե տը են թա կա չէ վե րա կանգն ման, փո խա
րե նը՝ գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձի կող մից բո ղոք բե րե լու եռամ սյա ժամ կե տի բաց
թո ղու մը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան դեպ քում կա րող է հար գե լի ճա նաչ վել և վե րա
կանգն վել: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ « վե րաքննիչ բո ղոք ներ
կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տի վե րա կանգնում» եզ րույ թը նշա նա կում է ոչ թե վե
րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի հոս քի վերսկսում, այլ դա տա կան ակ տի բո ղո
քարկ ման եղա նա կով ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան տրա մադ րում: Այլ 
կերպ ասած, որ պես կա նոն, գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձը վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է 
ներ կա յաց նել դա տա կան ակ տի մա սին տե ղե կա նա լուց հե տո եռամ սյա ժամ կե տում, եթե 
դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո չի ան ցել քսան տա րի: Այն դեպ քե
րում, երբ քսան տար վա ժամ կե տը պահ պան ված է, սա կայն եռամ սյա ժամ կե տը խախտ վել է 
օբյեկ տիվ հիմ քե րով, օրենսդի րը հնա րա վո րու թյուն է տվել ներ կա յաց նե լու բաց թողնված 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին միջ նոր դու թյուն՝ դրա նով իսկ ապա հո վե լով դա տա կան 
ակ տի բո ղո քարկ ման եղա նա կով դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա ցու մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րաքննիչ դա տա րա նը յու րա քան չյուր 
դեպ քում գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձի կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քը վա րույթ ըն դու
նե լու հար ցը լու ծե լիս, ի թիվս այլ նի, պետք է պար զի, թե արդյոք բո ղո քը ներ կա յաց վել է 
սահ ման ված եռամ սյա ժամ կե տի ըն թաց քում: Ը նդ որում, պայ մա նա վոր ված վա րույթ ըն դու
նե լու փու լի առանձնա հատ կու թյուն նե րով՝ վե րաքննիչ դա տա րանն այդ հան գա ման քը պար
զում է՝ առերևույթ գնա հա տե լով ժամ կե տը պահ պան ված  լի նե լու հան գա ման քը: Այլ կերպ 
ասած՝ եթե առերևույթ պահ պան ված է ժամ կե տը, վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քը պետք է 
վա րույթ ըն դու նի, քա նի որ դա է բխում ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան, դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի է ու թյու նից: Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ար դեն իսկ 
վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան փու լում վե րաքննիչ բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը պահ պան
ված լի նե լու հար ցի վե րա բե րյալ կաս կած ներ ծա գե լու դեպ քում վե րաքննիչ դա տա րա նը կաշ
կանդ ված չէ վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հան գա ման քով, և պար տա վոր է 
անդրա դառ նալ ու գնա հատ ման ար ժա նաց նել ժամ կե տը պահ պա նած լի նե լու փաս տը: 
Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քի քննու
թյան փու լում նույն պես կա րող է գնա հատ ման ար ժա նաց նել վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լու պայ ման նե րի պահ պան ված լի նե լը և եթե պար զի, որ վե րաքննիչ բո ղո քը վա
րույթ ըն դու նե լիս պահ պան ված չեն եղել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կետ նե րը, ապա ղե
կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 221– րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված լիա զո րու թյուն նե րով՝ վե րաքննիչ բո ղո քը պետք է մեր ժի՝ հաշ վի առ նե լով, որ ի 
սկզբա նե առ կա են եղել վե րաքննու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանքներ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րոն շյալ իրա վա կան դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո գտնում է, որ 
նման կար գա վո րու մը կի րա ռե լի է նաև բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված բաց թողնված 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը քննու թյան առ նե լիս: Այ սինքն՝ եթե 
վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լիս գնա հա տել է միջ նոր դու թյու նը և այն 
հար գե լի հա մա րե լով՝ վե րաքննիչ բո ղոքն ըն դու նել վա րույթ, սա կայն բո ղո քի քննու թյան 
փու լում ի հայտ են եկել այն պի սի հան գա մանքներ, որոնք վկա յում են միջ նոր դու թյան ոչ 
հիմ նա վոր լի նե լու վե րա բե րյալ, ապա վե րաքննիչ դա տա րանն այս դեպ քում ևս պետք է մեր
ժի վե րաքննիչ բո ղո քը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծին մաս նա կից չդարձված 
ան ձի կող մից վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված եռամ սյա ժամ կե տը պահ
պան ված լի նե լը վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու փու լում պար զում է՝ 
առերևույթ գնա հա տե լով ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը, ին չը չի զրկում վե րաքննիչ բո ղո քի 
քննու թյան փու լում վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը բա ցա ռող հան գա մանքներն ի 
հայտ գա լու դեպ քում մեր ժել վե րաքննիչ բո ղո քը՝ ար ձա նագ րե լով վե րաքննիչ բո ղո քար կու
մը բա ցա ռող հան գա ման քի առ կա յու թյու նը:
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2) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյունն իրա կա նաց վում է կող մե րի մրցակ ցու թյան և իրա վա հա
վա սա րու թյան հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 212– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, վե րաքննիչ բո ղո քի պատ ճենը ստա նա լուց հե տո` երկ շա
բա թյա ժամ կե տում, իրա վունք ունի պա տաս խան ուղար կե լու վե րաքննիչ դա տա րան և գոր
ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 4– րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե
րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նում պետք է նշվեն վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո
րում նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շու մը և դրա հիմ նա վո րում նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 218– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ բո ղոք բե րած ան ձն իրա վունք ունի ներ կա գտնվե լու վե րաքննիչ դա տա րա նի նիս տին: 
Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ բա ցատ րու թյուն ներ տա լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ
քում վե րաքննիչ դա տա րա նի նիս տին կա րող են կանչ վել բո ղոք բե րած ան ձը, ինչ պես նաև 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, որոնք պատ շաճ ձևով ծա նուց վում են նիս տի ժա մա նա կի և 
վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա յա նալն ար գելք չէ գոր ծի քննու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 220– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ վճռի դեմ բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան ար դյունքնե րով վե րաքննիչ դա տա րա
նը կա յաց նում է որո շում, որը պետք է բա վա րա րի նույն օրենսգրքի 130.1– րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված պա հանջնե րը։ Նույն հոդ վա ծի 4– րդ կե տի հա մա ձայն՝ որոշ ման նկա րագ րա կան մա
սը, ի թիվս այլ նի, պետք է պա րու նա կի վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նի առ կա յու թյան դեպ
քում պա տաս խան ներ կա յաց րած ան ձի դիր քո րո շու մը և հիմ նա վո րում նե րը: Նույն հոդ վա ծի 
5– րդ կե տի հա մա ձայն՝ որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սը, ի թիվս այլ նի, պետք է պա րու
նա կի եզ րա հան գում բո ղո քի յու րա քան չյուր հիմ քի հիմ նա վոր լի նե լու վե րա բե րյալ: Նույն կե տը 
նաև մաս նա վո րեց նում է պար զա բան ման են թա կա հար ցե րի շրջա նա կը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 130.1– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ առա ջին ատյա նի դա տա րա նի վճի ռը պատ ճա ռա բան ված է, եթե դրա նում երևում 
են փաս տե րի հաս տատ ման, ապա ցույց նե րի գնա հատ ման և իրա 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 դրա նից բխող եզ
րա հան գում նե րը: 

Եվրո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պային իրա վուն քում, մաս նա վո րա պես՝ Ան կերլն 
ը նդ դեմ Շվեյ ցա րիայի գոր ծով, ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րու թյու նում կող մե րի իրա վա
հա վա սա րու թյան սկզբուն քը` կող մե րի միջև «ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան» իմաս
տով, Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով երաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան 
հիմ նա կան տար րե րից մեկն է և պա հան ջում է, որ յու րա քան չյուր կող մին տրա մադրվի ող
ջա միտ հնա րա վո րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` 
ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու, որոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի է ա
կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում (տե՛ս Ան կերլն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րիայի գոր ծով 
Եվրո պա կան դա տա րա նի 23.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 38):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ պայ մա նա վոր ված վե րաքննու թյան վա րույ թի և 
վե րաքննիչ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րով՝ վե րաքննիչ դա
տա րա նում ան ձն իր դա տա վա րա կան իրա վունքնե րը, որ պես կա նոն, իրաց նում է վե րաքննիչ 
բո ղո քի կամ դրա պա տաս խա նի ներ կա յաց մամբ՝ հաշ վի առ նե լով, որ բա ցատ րու թյուն տա
լու ան հրա ժեշ տու թյու նը որո շում է դա տա րա նը: Ամեն դեպ քում ան ձը չպետք է զրկ վի իր դիր
քո րո շու մը հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից, որն էլ հիմ նա կա նում ար վում է գրա վոր եղա նա
կով՝ վե րաքննիչ բո ղո քում և դրա պա տաս խա նում: Ը նդ որում, վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս
խան չներ կա յաց նե լը, ի տար բե րու թյուն հայ ցա դի մու մի պա տաս խան չներ կա յաց նե լու, չի 
կա րող մեկ նա բան վել ի վնաս այդ ան ձի: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ եթե 
ներ կա յաց վել է վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան, ապա այն պատ շաճ գնա հատ ման պետք է 
ար ժա նա նա՝ հաշ վի առ նե լով, որ դա տա վա րա կան նման իրա վուն քի սահ մա նումն ինքնան
պա տակ չէ: Վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նը ոչ թե պետք է պար զա պես շա րադրվի վե
րաքննիչ դա տա րա նի որոշ ման նկա րագ րա կան մա սում, այլ նաև պատ ճա ռա բա նա կան մա
սում վե րաքննիչ դա տա րա նը պետք է անդրա դառ նա բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե
րին՝ պար զե լու հա մար վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը վե րաքննիչ բո
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ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րի հա մա տեքս տում: Այլ կերպ ասած՝ վե րաքննիչ դա տա
րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն տան եզ րա կա ցու թյուն անե լու 
ոչ միայն վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի, այլ նաև բո ղո քի պա տաս խա
նում դրանց կա պակ ցու թյամբ ներ կա յաց ված դիր քո րո շում նե րի և հիմ նա վո րում նե րի վե րա
բե րյալ: Նման եզ րա հանգման հա մար հիմք է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 130.1– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված՝ դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բան վա ծու թյան 
պա հան ջը, որը հնա րա վոր չէ լիար ժեք ապա հո վել, եթե վե րաքննիչ դա տա րա նը պատ շաճ 
գնա հատ ման չար ժա նաց նի վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը, որոնք կա
րող են վե րա բե րել ինչ պես բո ղո քի հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին, այն պես էլ վե րաքննու
թյու նը բա ցա ռող հան գա մանքնե րին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Վե րաքննիչ դա տա րա նը 17.02.2015 թվա կա նի որոշ
մամբ բա վա րա րել է վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու մե կամ սյա ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ
ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նի միջ նոր դու թյու նը և վա
րույթ է ըն դու նել վեր ջի նիս՝ որ պես գոր ծին մաս նա կից չդարձված ան ձի վե րաքննիչ բո ղո քը: 
24.03.2015 թվա կա նին Հա կոբ Բաշ մա կյա նի ներ կա յա ցու ցի չը ներ կա յաց րել է վե րաքննիչ բո
ղո քի պա տաս խան, որում, ի թիվս այլ նի, նշել է, որ Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նը բաց է թո ղել վե
րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու եռամ սյա ժամ կե տը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը որոշ ման « Վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ քե րը, հիմ
նա վո րում նե րը և պա հան ջը» մա սում ներ կա յաց րել է պա տաս խան ներ կա յաց րած ան ձի 
դիր քո րո շու մը և հիմ նա վո րում նե րը, այդ թվում նաև՝ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
07.05.2013 թվա կա նի վճռի մա սին թիվ ԵԿԴ/1986/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե
րում Ռաֆ ֆի Նախշքե րյա նի տե ղե կա նա լու և 29.07.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տին դրա 
վե րա բե րյալ դիր քո րո շում հայտ նե լու մա սին փաս տարկ նե րը, սա կայն որոշ ման պատ ճա ռա
բա նա կան մա սում դրանք ը նդ հան րա պես չի գնա հա տել: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը սույն գոր ծով հար գե լի է հա մա րել բո ղո քարկ ման ժամ կե տի բաց թո ղու մը և վե
րաքննիչ բո ղոքն ըն դու նել է վա րույթ, սա կայն բուն վե րաքննու թյան փու լում կաս կած ներ են 
առա ջա ցել վե րաքննիչ բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը պահ պան ված լի նե լու և մաս նա վո րա
պես՝ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու հիմ
քե րի վե րա բե րյալ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ ը նդ գծում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը կաշ
կանդ ված չէ վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու կամ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման
ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու հան գա մանքնե րով և բուն վե րաքննու թյան 
փու լում վե րոգ րյա լի կա պակ ցու թյամբ կաս կած ներ առա ջա նա լու դեպ քում պար տա վոր է 
անդրա դառ նալ դրանց հիմ նա վոր վա ծու թյա նը: Մինչ դեռ սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա
րա նը բա վա րար վել է միայն որոշ ման նկա րագ րա կան մա սում վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս
խա նի փաս տարկ նե րը շա րադ րե լով՝ որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում որևէ կերպ 
գնա հատ ման չար ժա նաց նե լով վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խա նում բարձրաց ված՝ սույն 
գոր ծով վե րաքննու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, 
որոշ ման նկա րագ րա կան մա սում ուղ ղա կի ո րեն մեջ բե րե լով բո ղո քի պա տաս խա նի փաս
տարկ նե րը և չգ նա հա տե լով դրանք, չի փա րա տել բո ղո քի քննու թյան ըն թաց քում ի հայտ 
եկած և վե րաքննու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանքնե րի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ կաս կած
նե րը, որի ար դյուն քում էլ սահ մա նա փա կել է Հա կոբ Բաշ մա կյա նի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից վե րը նշված հիմ քով դա տա վա րա կան իրա վուն քի 
խախ տում թույլ տա լու պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հնա րա վոր չի հա մա րում 
անդրա դառ նալ վճռա բեկ բո ղո քի մյուս հիմ նա վո րում նե րին:
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Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի ուժով Վե
րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը Վե րաքննիչ դա տա րան նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար։

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` 
վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ գործն 
ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար
ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում նաև՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 07.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի հար
ցը, են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

ցիա կան դա տա րա նի 29.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վե րաքննիչ քա
ղա քա ցիա կան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում 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 07.10.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր 
քննու թյան ըն թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և են
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան       Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0039/04/14 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0039/04/14    
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Հ. Ենո քյան 
Դա տա վոր ներ`    Ս. Մի քայե լյան 
    Ն. Բար սե ղյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Յու նի բանկ» ՓԲԸ– ի (ներ կա յումս`«Յու նի

բանկ» ԲԲԸ) (այ սու հետ` Բանկ) ներ կա յա ցու ցիչ Նու րի ջան Կի րա կո սյա նի վճռա բեկ բո ղո քը 
ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.12.2014 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Բան
կի դի մու մի ը նդ դեմ «Հ րաշք Ապա գա» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` Ըն կե րու թյա նը 
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 Ըն կե րու թյա նը ճա նա չել սնանկ։
ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Խ. Խա չատ րյան) 

(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 29.10.2014 թվա կա նի վճռով դի մու մը բա վա րար վել է ։
ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 

25.12.2014 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա
կի ո րեն` Դա տա րա նի 29.10.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր 
քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ 

հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53– րդ հոդ վա ծը: 
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Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ գնա հա

տում չի իրա կա նաց րել: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա
ման քը, որ Ըն կե րու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու դի մում ներ կա յաց նե լիս Բան կը որ պես ան վի ճե
լի վճա րային պար տա վո րու թյան եր կու ինքնու րույն հիմ քեր ներ կա յաց րել է թիվ ԼԴ/0604/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 
10.09.2012 թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը, որով հաս տատ վել է կող մե րի միջև 
կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ինչ պես նաև Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 
30.07.2012 թվա կա նին կնքված «21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա
նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» հա մա ձայ նա գի րը, որից 
հստակ երևում է, որ առ կա է վճա րային պար տա վո րու թյուն:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ 30.07.2012 թվա կա նի հա մա ձայ նա գի րը ևս 
հան դի սա նում է ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյան լիար ժեք և ինքնու րույն իրա վա
կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հիմք: Այս պես, այն կնքվել է 30.07.2012 թվա կա նին, իսկ դրա
նով պար տա վո րու թյան կա տար ման վերջ նա ժամ կետ է սահ ման վել 23.07.2018 թվա կա նը: 
Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի անդրա դար ձել նշված հա մա ձայ նագ րին, այն քննու
թյան առար կա չի դարձրել և չի պատ ճա ռա բա նել, թե ին չու նշված ապա ցույ ցով չի հաս տատ
վում պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա րա
նի 25.12.2014 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 29.10.2014 թվա կա նի վճռին:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը 
Բան կի կող մից վար կային պար տա վո րու թյան վա ղա ժամ կետ կա տար ման պա հան ջի 

սուբյեկ տիվ իրա վուն քը ծա գել է թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 10.09.2012 
թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռից, սա կայն դի մու մա տուի սուբյեկ տիվ իրա վուն
քի իրա կա նաց ման հա մար օրեն քով նա խա տես ված ժամ կե տի ավար տով ավարտ վել է նաև 
այդ իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը, որը հան գեց րել է 
տվյալ սուբյեկ տիվ իրա վուն քի դա դար ման: Այ սինքն՝ հա մա պարտ պար տա պան նե րից գու
մար պա հան ջե լու և հե տա գա յում նաև սնանկ ճա նա չե լու Բան կի իրա վուն քը ծա գել է թիվ 
ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 08.08.2012 թվա կա նին հրա պա րակ ված և 10.09.2012 
թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով, և նշված դա տա կան ակտն օրեն քով սահ ման
ված մեկ տար վա ըն թաց քում կա տար ման չներ կա յաց նե լով, ինչ պես նաև 30.04.2014 թվա կա
նին թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված որոշ մամբ Բան կի միջ նոր դու
թյու նը` կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ
կե տը հար գե լի ճա նա չե լու և վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ, մեր ժե լու պայ ման նե րում Բան կը 
զրկ վել է իր իրա վուն քի իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից: Հետևա բար օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տի հիմ քով ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյու նը բա ցա կա
յում է, ուս տի «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի ուժով բա ցա կա
յում է Ըն կե րու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու իրա վա կան հիմ քը:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1.  Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 30.07.2012 թվա կա նին կնքված «21.07.2008 թվա կա նին 

կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու 
մա սին» հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն` վար կի առ կա մնա ցորդ կազ մող 84.137,72 ԱՄՆ դո լա
րը և դրա նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար ներն ամ բող ջու թյամբ են թա կա են մար
ման հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված գրա ֆի կով` մինչև 23.07.2018 թվա կա նը: Նույն հա մա
ձայ նագ րի 2– րդ կե տի հա մա ձայն`  վար կի առ կա մնա ցոր դի նկատ մամբ սահ ման վում է տա
րե կան 14 % տո կո սադ րույք: Հա մա ձայ նա գիրն ուժի մեջ է մտել ստո րագրման պա հից և կազ
մել է 21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 34– 36): 
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2. Ըստ Բան կի հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան, « Ղա զու մյա նի Գու գար» ՍՊԸ– ի, Ալ բերտ 
Շա մի րյա նի և Կա րի նե Օհա նյա նի՝ գու մա րի բռնա գանձման պա հան ջի մա սին, թիվ 
ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի կող մից 08.08.2012 թվա կա նին կա յաց ված և 10.09.2012 թվա կա նին օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած վճռով հաս տատ վել է կող մե րի միջև կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը: 
Նշված վճռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 4– րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե
րու թյու նը պար տա վոր վել է կա տա րել 21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային 
պայ մա նագ րով վար կի առ կա մնա ցորդ կազ մող 84.137,72 ԱՄՆ դո լա րի և դրա նկատ մամբ 
հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար նե րի մա րում` հա մա ձայն ներ կա յաց ված գրա ֆի կի` յու րա քան
չյուր ամս վա 21– ին, մինչև 21.07.2018 թվա կա նը: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 8– րդ կե տի 
հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան կող մից հա մա ձայ նու թյան 4– րդ կե տով սահ ման ված ժա մա նա կա
ցույ ցով, ինչ պես նաև վար կի և տո կո սա գու մար նե րի ամ սա կան մար ման ժամ կետ նե րից 
որևի ցե մե կը 5 բան կային օր վա նից ավե լի խախ տե լը Բան կի հա մար հիմք կհան դի սա նա 
Ըն կե րու թյու նից պա հան ջե լու տվյալ պա հին առ կա պար տա վո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ 
և ամ բող ջա կան կա տա րում: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 10– րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե
րու թյան կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 4– րդ կե տում նա խա տես ված պար տա վո
րու թյուն նե րից որևէ մե կը խախ տե լու հան գա ման քը հիմք է նույն հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյան հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու
թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյուն ներ կա յաց նե
լու հա մար (հա տոր 1– ին, գ.թ. 93– 96):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 
բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա
կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` պար բե րա կան վճա
րում նե րի բռնա գանձման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տով պար տա պան հան դի սա ցող ան ձի 
մոտ ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու և 
պար բե րա կան վճա րում նե րի բռնա գանձման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու իրա վա կան կա ռու ցա կար գի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի
կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1. արդյո՞ք կող մե րի միջև կնքված գրա վոր հա մա ձայ նա գի րը կա րող է շա րու նա կել 
հա մար վել պար տա վո րու թյան կա տար ման ինքնու րույն հիմք այն պա րա գա յում, երբ միև
նույն պար տա վո րու թյան չա փի և կա տար ման պայ ման նե րի վե րա բե րյալ կող մե րի միջև դա
տա կան վե ճի շրջա նակ նե րում կնքվել է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն, որը հաս տատ վել է 
դա տա րա նի կող մից,

2.  պար բե րա կան վճա րում նե րի բռնա գանձման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տը կա
րող է արդյո՞ք հիմք հան դի սա նալ ան ձի մոտ ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյան առ
կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար, եթե այդ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տրված կա տա
րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու օրեն քով սահ ման ված ժամ
կե տը լրա ցել է, և առ կա չէ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին հա մա պա տաս
խան դա տա րա նի որո շու մը, 

3. արդյո՞ք պար բե րա կան վճա րում նե րի բռնա գանձման վե րա բե րյալ դա տա կան ակ
տի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե
լու բաց թողնված ժամ կե տը են թա կա է վե րա կանգն ման միայն ժամ կե տը բաց թող նե լու 
պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու դեպ քում, եթե չի լրա ցել այդ դա տա կան ակ տով պար բե րա
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կան վճա րում նե րի հա մար սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծի ավար տից հե տո մեկ տար
վա ժամ կե տը:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ 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 պաշտպան վում է սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը (...):

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն` յու րա քան չյուր ոք իրա վունք ունի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, 
տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը (...)։

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, 
ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ
պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա
վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ 
և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քննու թյան իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42.1– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն` մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը տա րած վում են 
նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ իրա վունքներն ու ազա տու
թյուն ներն իրենց է ու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ:

Հա ման ման բո վան դա կու թյամբ իրա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա կա
նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 10– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով, 60– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սով, 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով, 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով և 74– րդ հոդ վա ծով:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու
թյուն նե րը, կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ ունի 
օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի
կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ ունի իր գույ քից անար գել օգտվե լու իրա վունք (...)։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` պար տա
պա նը կա րող է սնանկ ճա նաչ վել դա տա րա նի վճռով` սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ (կա
մա վոր սնան կու թյան դի մում) կամ պար տա տի րոջ պա հան ջով (հար կադրված սնան կու
թյան դի մում), եթե պար տա պանն ան վճա րու նակ է: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի 
հա մա ձայն` պար տա պա նը դա տա րա նի վճռով կա րող է սնանկ ճա նաչ վել` հար կադրված 
սնան կու թյան դի մու մի հի ման վրա, եթե թույլ է տվել օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու
թյուն նե րի 60– օ րյա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տանց, և վճռի կա յաց ման պա հին նշված կե
տան ցը շա րու նակ վում է (փաս տա ցի ան վճա րու նա կու թյուն): Վճա րային պար տա վո րու
թյունն ան վի ճե լի է, եթե պար տա պա նը չի առար կում դրա դեմ կամ եթե առար կում է հի շյալ 
պար տա վո րու թյան դեմ, սա կայն` 

ա) վճա րային պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով կամ 
դա տավճռով, և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը,

բ) պա հան ջը հիմն ված է գրա վոր գոր ծար քի վրա, և պար տա պա նը չի ապա ցու ցում, 
որ տվյալ պա հան ջի դեմ առար կե լու բա վա րար հիմ քեր ունի (նե րա ռյալ պա հան ջի հաշ
վանցը) (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 1 – ին հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ նույն օրեն 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 ապա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը (...):
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« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օրեն 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 օրեն քի 23–  րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն` առա ջին ան գամ կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կա տար ման 
ներ կա յաց վել մեկ տար վա ըն թաց քում` uկuած այն oր վա նից, երբ o րի նա կան ուժի մեջ է մտել 
դա տա կան ակ տը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 31 – րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` (...) եթե լրա ցել է [ կա տա րո ղա կան թեր թը] կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը, 
և բա ցա կա յում է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա տա րո ղա կան թերթ 
տված դա տա րա նի որո շու մը, (...) հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա
դարձնում է պա հան ջա տի րո ջը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 24– րդ հոդ վա ծի 
1– 3– րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի– պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով բաց թող նե լու 
դեպ քում դա տա րա նը կա րող է այն վե րա կանգնել: Պա հան ջա տե րը բաց թողնված ժամ կե տը 
վե րա կանգնե լու մա սին դի մու մը ներ կա յաց նում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան: 
Դա տա րա նը դի մու մը քննում է այն ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամ կե տում: Պա հան ջա
տե րը և պար տա պա նը պատ շաճ ձևով տե ղե կաց վում են դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և 
վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա յա նալն ար գելք չէ դի մու մի քննու թյան հա մար: Դի մու մի քննու
թյան ար դյունքնե րով դա տա րա նը կա յաց նում է որո շում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ 
հոդ վա ծի վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը և ար ձա նագ րել է, որ հար կադրված 
սնան կու թյան դեպ քում վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը, այդ պի սի պար
տա վո րու թյան առնվազն 60– օ րյա ժամ կե տով կե տան ցը, և վճռի կա յաց ման պա հին այդ պի
սի կե տան ցի շա րու նակ վելն այն երեք պայ ման ներն են, որոն ցից յու րա քան չյու րի առ կա յու
թյունն ան հրա ժեշտ է, իսկ բո լո րի նը միա սին բա վա րար՝ ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հա մար 
(տե՛ս «Յու նի բանկ» ՓԲԸ– ն ը նդ դեմ Գևորգ Հա րո յա նի թիվ ԵՇԴ/0009/04/12 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ վճա րային պար տա վո րու թյան ան
վի ճե լի ու թյունն առ կա է այն դեպ քում, երբ պար տա պա նը չի առար կում սնանկ ճա նա չե լու պա
հան ջի դեմ: Այ դու հան դերձ, օրեն քի վե րոն շյալ դրույ թը կար գա վո րում է նաև այն դեպ քե րը, 
երբ պար տա պա նը վի ճար կում է պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի լի նե լու փաս տը, այլ կերպ 
ասած` առար կում է իրեն սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի դեմ, և այդ առար կու թյուն նե րը վե րա բե
րում է վճա րային պար տա վո րու թյա նը (այլ ոչ թե կե տան ցին կամ կե տան ցի շա րու նակ վե լուն): 
Նման պայ ման նե րում վե րը հի շա տակ ված հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի «ան վի ճե լի վճա
րային պար տա վո րու թյուն» եզ րույ թի բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար ան հրա
ժեշտ է այն դի տար կել նույն կե տի «ա» և «բ» են թա կե տե րի հա մա տեքս տում: Մաս նա վո րա
պես` վկա յա կոչ ված են թա կե տե րով որ պես վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյան 
եր կու տար բեր, ինքնու րույն հիմ քեր դի տարկ վում են` օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը (դա
տավ ճի ռը) և գրա վոր գոր ծար քը` հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան պայ մա նով:

Վե րը նշված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ` 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րուց վել է Բան կի դի մու մի հի ման վրա, որով վեր ջինս 
պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը ճա նա չել սնանկ` Ըն կե րու թյան մոտ առ կա վճա րային պար տա
վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը հիմ նա վո րե լով ստորև նշված ապա ցույց նե րով.

1)  Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 30.07.2012 թվա կա նին կնքված «21.07.2008 թվա կա նին 
կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու 
մա սին» հա մա ձայ նա գի րը,

2)  թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նի 08.08.2012 թվա կա նի վճի ռը, որն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 10.09.2012 
թվա կա նին:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև 30.07.2012 թվա կա
նին կնքված «21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու
թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» հա մա ձայ նագ րով կող մե րը որո շել են, որ վար կի 
առ կա մնա ցորդ կազ մող 84.137,72 ԱՄՆ դո լա րը և դրա նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա
գու մար ներն ամ բող ջու թյամբ են թա կա են մար ման հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված գրա ֆի
կով` յու րա քան չյուր ամս վա 23– ին, մինչև 23.07.2018 թվա կա նը: Նշված հա մա ձայ նագ րով 
որո շա կի փո փո խու թյան է են թարկ վել կող մե րի միջև 21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 
վար կային պայ մա նա գի րը, մաս նա վո րա պես՝ սահ ման վել է վար կի առ կա մնա ցոր դը՝ 
84.137,72 ԱՄՆ դո լար, ինչ պես նաև դրա մար ման ժամ կետ նե րը և կար գը: Այդ հա մա ձայ նա
գիրն ուժի մեջ է մտել ստո րագրման պա հից և կազ մել է 21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 
337 վար կային պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ կող մե րի միջև 30.07.2012 թվա կա նին կնքված հա մա ձայ նա գի րը, հան դի սա նա
լով 21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը, չի 
կա րող դի տարկ վել որ պես կող մե րի միջև առ կա պար տա վո րու թյան ինքնու րույն հիմք:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թիվ ԼԴ/0604/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 
08.08.2012 թվա կա նին կա յաց ված և 10.09.2012 թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով 
հաս տատ վել է կող մե րի միջև կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, որով Ըն կե րու թյու նը 
պար տա վոր վել է 21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րով վար կի 
առ կա մնա ցորդ կազ մող 84.137,72 ԱՄՆ դո լա րի և դրա նկատ մամբ հաշ վարկ ված տո կո սա
գու մար նե րի մա րում` հա մա ձայն ներ կա յաց ված գրա ֆի կի` յու րա քան չյուր ամս վա 21– ին, 
մինչև 21.07.2018 թվա կա նը: Այ սինքն՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա
րա նի վե րը նշված վճռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կազ մե լիս կող մե րը 
21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նա գի րը հիմք են ըն դու նել դրա
նում 30.07.2012 թվա կա նին կնքված հա մա ձայ նագ րով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րով 
հան դերձ, մաս նա վո րա պես՝ նշված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ ևս վար կի առ կա մնա
ցոր դը կազ մում է 84.137,72 ԱՄՆ դո լար, իսկ մար ման վերջ նա ժամ կետ է սահ ման վել 2018 
թվա կա նի հու լիս ամի սը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կող մե րի միջև 
փոխ զիջ ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է, որը հաս տատ վում է դա
տա րա նի կող մից: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կնքե լը տնօ րին չա կան դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն է, որի մի ջո ցով կող մե րը տնօ րի նում են ինչ պես իրենց նյու թա կան, այն պես էլ 
դա տա վա րա կան իրա վունքնե րը: Մաս նա վո րա պես, կնքե լով նման հա մա ձայ նու թյուն` կող
մե րը փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ որո շա կի փո փո խու թյան են են թար կում վի ճե լի 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը` այդ իրա վա հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե րում ստանձնե լով նոր 
պար տա վո րու թյուն ներ կամ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը փո խա րի նե լով մեկ այլ իրա
վա հա րա բե րու թյամբ կամ ուղ ղա կի ո րեն դա դա րեց նե լով այն: Վե րը նշվա ծում դրսևոր վում է 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան նյու թաի րա վա կան (քա ղա քա ցիաի րա վա կան) կող մը: Հաշ
տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ կող մե րը միա ժա մա նակ տնօ րի նում են իրենց դա տա վա րա կան 
իրա վունքնե րը, ին չի ար դյուն քում դա տա վա րու թյան հե տա գա ըն թաց քը գոր ծի վա րույ թի 
կարճ մամբ դա դա րում է: Նշվա ծում էլ դրսևոր վում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան դա տա
վա րա կան կող մը: Ը նդ որում, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տող դա տա րա նի 
վճիռն իր դա տա վա րա կան նշա նա կու թյամբ և հետևանքնե րով հա վա սա րեց ված է գործն 
ը ստ է ու թյան լու ծող վճռին, որի կա մա վոր չկա տա րու մը հան գեց նում է դա տա կան ակ տի 
հար կա դիր կա տար ման: 

Այս պի սով, թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 10.09.2012 թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը, որով 
հաս տատ վել է Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, հան դի
սա նում է Ըն կե րու թյան մոտ վճա րային պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյան միակ հիմ քը, քա
նի որ այդ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ Բան կը և Ըն կե րու թյու նը 21.07.2008 թվա կա նին 
կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րով (30.07.2012 թվա կա նին կնքված հա մա ձայ նագ րով 
կա տար ված փո փո խու թյուն նե րով) նա խա տես ված պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
փո խա րի նել են նոր իրա վա հա րա բե րու թյամբ: Նշված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ սահ
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ման վել է Բան կի կող մից Ըն կե րու թյա նը տրա մադրված վար կի պարտ քի առ կա մնա ցոր դը, 
այդ գու մա րի մար ման կար գը՝ պար բե րա բար վճար ման եղա նա կով, ինչ պես նաև պարտ քի 
մար ման վերջ նա ժամ կե տը` 21.07.2018 թվա կա նը: Հետևա բար վճռա բեկ բո ղո քի այն փաս
տար կը, որ ան վի ճե լի պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հաս տատ վում է նաև 30.07.2012 
թվա կա նին կնքված «21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո
փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» հա մա ձայ նագ րով, ան հիմն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ իրա վա կի րառ պրակ տի
կան ըն թա ցել է այն ուղ ղու թյամբ, որ միան վագ վճա րային պար տա վո րու թյուն նա խա տե սող 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն օրեն քով սահ
ման ված մեկ տար վա ժամ կե տում կա տար ման չներ կա յաց նե լով՝ պար տա տե րը զրկ վում է 
այդ վճռով սահ ման ված գու մա րը պա հան ջե լու և հե տա գա յում նաև այդ վճռով նա խա տես
ված ան վի ճե լի վճա րային պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան հիմ քով պար տա պա նին սնանկ 
ճա նա չե լու իր իրա վուն քի իրա կա նաց ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նից, իսկ պար տա
պանն ազատ վում է նույն վճռով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նից (տե՛ս «Արդ շին բանկ» 
ԲԲԸ– ն ը նդ դեմ «Արոր– Բագ րատ» ար տադ րա կան կոո պե րա տի վի թիվ ՀՔԴ4/0024/04/08 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի որո շու մը, «Արդ
շին բանկ» ԲԲԸ լու ծար վող բանկն ը նդ դեմ Սպար տակ Երի ցյա նի թիվ ԵԱՔԴ/0018/04/10 քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի որո շու մը): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վճա րային պար տա վո րու թյան 
ան վի ճե լի ու թյան հաս տատ ման հա մար կա րող է հիմք հան դի սա նալ միայն վճա րային պար
տա վո րու թյան վե րա բե րյալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած և կա տա րե լի ու թյան հատ կա նի շը 
պահ պա նած վճի ռը: Այլ կերպ ասած՝ վճա րային պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը (վ ճի ռը) «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ մա սի 1– ին կե տի «ա» են թա կե տի իմաս տով կա րող է հիմք հան դի սա նալ վճա րային 
պար տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու և դրա հի ման վրա ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու հա մար միայն այն դեպ քում, եթե չի լրա ցել այդ դա տա կան ակ տի (վճռի) 
հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու օրեն քով սահ ման
ված ժամ կե տը, կամ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու օրեն քով սահ ման
ված ժամ կե տը լրա ցել է, սա կայն առ կա է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին 
հա մա պա տաս խան դա տա րա նի որո շու մը: Հա կա ռակ պա րա գա յում, այ սինքն՝ այն դեպ քում, 
երբ լրա ցել է վճա րային պար տա վո րու թյան վե րա բե րյալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի 
հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու օրեն քով սահ ման
ված ժամ կե տը, և առ կա չէ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին հա մա պա տաս
խան դա տա րա նի որո շու մը, ապա այդ վճի ռը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ վճա րային պար
տա վո րու թյան ան վի ճե լի ու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու և դրա հի ման վրա ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը և Կոն վեն
ցիան ուղ ղա կի ո րեն չեն ամ րագ րում դա տա կան ակ տե րի կա տար ման իրա վուն քը՝ որ պես 
ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի բա ղադ րիչ, սա կայն դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը 
դի տարկ վում է որ պես ար դար դա տաքննու թյան բաղ կա ցու ցիչ տարր. այն ունի բա ցա ռիկ 
նշա նա կու թյուն ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վետ կեն սա գործ ման հա մար, քա նի որ մար
դու խախտ ված իրա վունքնե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը չի կա րող երաշ
խա վոր ված իրաց վել, եթե վեր ջի նիս խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման վե րա բե
րյալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մնում է ան կա տար: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 24.09.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1115 որոշ մամբ ար
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
ինստի տու տի նպա տա կը վեր ջին հաշ վով խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու նկա
տա ռում նե րով ար դա րա դա տու թյան իրա կա նաց ման ար դյուն քում ըն դուն ված ակ տի կա
տար ման ապա հո վումն է: Այ սինքն` դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րում պա հան ջե լու 
իրա վունքն ածանցվում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դար դա տաքննու թյան սահ մա
նադ րա կան իրա վունքնե րից, որ պի սի պայ ման նե րում այդ իրա վուն քը պետք է վե րա պահ վի 
դա տա վա րու թյան այն մաս նակ ցին, որի խախտ ված իրա վուն քը վե րա կանգնե լու նպա տա
կով ըն դուն ված է հա մա պա տաս խան դա տա կան ակտ կամ դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ իրա
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կա նաց նող մարմ նի ակտ: Հետևա բար դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ինստի
տու տը հան դի սա նում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի բա ղադ րա տարր և «իր գոր
ծի հրա պա րա կային քննու թյան»` որ պես դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցի փուլ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նշված մո տե ցու մը հա մա հունչ է նաև Մար դու 
իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) ձևա վո րած նա խա դե պային 
իրա վուն քի հետ, որի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով երաշ խա վոր
ված ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քը կդառ նա երևա կա յա կան իրա վունք, եթե պե տու
թյան իրա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ վերջ նա կան և պար տա դիր ուժ ունե ցող դա տա
կան որո շում նե րը մնան ան կա տար: Ը ստ ՄԻ ԵԴ– ի՝ դժվար կլի նի պատ կե րաց նել, որ 6– րդ 
հոդ վա ծը, ման րա մասն նկա րագ րե լով կող մե րին տրա մադրվող դա տա վա րա կան երաշ խիք
նե րը (ար դար, հրա պա րա կային և արագ դա տաքննու թյուն), չպաշտպա ներ դա տա կան որո
շում նե րի կա տա րու մը: Դա տա կան ակ տե րի կա տար ման նկատ մամբ 6– րդ հոդ վա ծի գոր ծո
ղու թյան բա ցա ռու մը կհան գեց ներ իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քի հետ ան հա մա տե
ղե լի իրա վի ճակ նե րի: Ուս տի, ցան կա ցած դա տա րա նի կող մից կա յաց ված որոշ ման կա տա
րում պետք է դիտ վի որ պես « դա տաքննու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս` 6– րդ հոդ վա ծի իմաս
տով (տե՛ս HORNSBY v. GREECE գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 19.03.1997 թվա կա նի վճի ռը, 40– րդ կետ, 
MOSTACCIUOLO v. ITALY (No. 2) գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 29.03.2006 թվա կա նի վճի ռը, 85– րդ կետ, 
RAYLYAN v. RUSSIA գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 15.02.2007 թվա կա նի վճի ռը, 27– րդ կետ, Խա չատ
րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 01.12.2009 թվա կա նի վճի ռը, 66– րդ կետ): 

Այս պի սով, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման վե րա բե րյալ ՄԻ ԵԴ– ի և 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից ցու ցա բեր վող հայե ցա կար գային մո տեց ման 
հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ար դա րա դա տու թյան շա րու նա կու
թյունն է. այն չի կա րող առանձնաց վել ար դա րա դա տու թյու նից: Առանց դա տա կան ակ տե րի 
պատ շաճ կա տար ման դա տա վա րու թյունն ար դյու նա վետ չի լի նի և չի հաս նի իր նպա տակ
նե րին, քա նի որ իրա վուն քի խախ տում նե րը կա րե լի է վե րաց նել միայն սուբյեկ տիվ իրա
վունքներն իրա պես վե րա կանգնե լու մի ջո ցով, որը տե ղի է ունե նում կա տա րո ղա կան վա
րույ թի ար դյուն քում: Վե րոգ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ չնա յած Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ
վածն ուղ ղա կի ո րեն չի ամ րագ րում դա տա կան ակ տի կա տար ման իրա վուն քը, այ նուա մե
նայ նիվ, այն հա մար վում է ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի անօ տա րե լի տար րը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում պե տու թյու նը պար տա վոր է ապա հո
վել ոչ միայն պա հան ջա տի րոջ դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան, այլ 
նաև սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Այս պես, ՄԻ ԵԴ– ի իրա վա կան դիր քո րոշ ման` պա հան ջի 
իրա վուն քը Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս տով կա րող է ըն կալ
վել որ պես գույ քային իրա վունք, եթե բա վա րար չա փով հիմ նա վոր ված է, որ այն կա րող է իրա
վա բա նո րեն իրաց վել (տե՛ս BURDOV v. RUSSIA գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 
40– րդ կետ, RAYLYAN v. RUSSIA գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 15.02.2007 թվա կա նի վճի ռը, 36– րդ կետ):

Փաս տո րեն, ՄԻ ԵԴ– ը մի շարք վճիռ նե րում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու
մը, որ պա հան ջի իրա վուն քը, եթե այն բա վա կա նա չափ հիմ նա վոր ված է կա տա րե լի լի նե լու 
հա մար, առա վել ևս, եթե բխում է դա տա կան ակ տից, հա մար վում է սե փա կա նու թյուն Կոն վեն
ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի իմաս տով (տե՛ս նաև, STRAN GREEK REFINERIES 
AND STRATIS ANDREADIS v. GREECE գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 09.12.1994 թվա կա նի վճի ռը, 59– 62– րդ 
կե տեր, VASILOPOULOU v. GREECE գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 21.03.2002 թվա կա նի վճի ռը, 22– 25– րդ 
կե տեր, TIMOFEYEV v. RUSSIA գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 23.10.2003 թվա կա նի վճի ռը, 45– րդ կետ, 
BURDOV v. RUSSIA (No. 2) գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 15.01.2009 թվա կա նի վճի ռը, 87– րդ կետ): Մաս նա
վո րա պես` Խա չատ րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով վճռում ՄԻ ԵԴ– ը նշել է, որ դի մու մա
տուի օգ տին կա յաց րած վճռի կա տար մա նը հաս նե լու ան հնա րի նու թյու նը բե րում է Կոն վեն
ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի 1– ին նա խա դա սու թյամբ սահ ման ված՝ իր գույ
քից անար գել օգտվե լու իրա վուն քի մի ջամ տու թյան (տե՛ս Խա չատ րյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 
գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 01.12.2009 թվա կա նի վճի ռը, 68– րդ կետ): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՄԻ ԵԴ– ի դիր քո րո շու մը միան
շա նակ է այն հար ցում, որ դա տա կան ակ տով սահ ման ված պա հան ջի իրա վուն քը պե տու
թյան կող մից են թա կա է պատ շաճ պաշտպա նու թյան ոչ միայն դա տա կան պաշտպա նու թյան 
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և ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքնե րի, այլ նաև սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ապա հով
ման շրջա նակ նե րում: Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ օրենսդի րը պար տա վոր է պատ շաճ կեր
պով կար գա վո րել դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ոլոր տի հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը և ստեղ ծել կա յուն իրա վա կան հիմք դա տա կան ակ տե րի պար տա դի
րու թյան և կա տա րե լի ու թյան սահ մա նադ րա կան և կոն վեն ցի ոն սկզբունքնե րի իրա ցումն 
ապա հո վե լու հա մար: 

Անդ րա դառ նա լով դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ինստի տու տի է ու թյա
նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում նշել է, որ դա
տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման կա ռու ցա կարգն ամ բող ջա կան է դարձնում դա տա
վա րու թյու նը և ապա հո վում է շա հագրգիռ ան ձի պա հանջնե րի բա վա րա րու մը, իսկ օրի նա
կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լո րի հա մար և են թա կա է կա տար
ման դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան մի ջո ցով՝ « Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված կա նոն նե րին 
հա մա պա տաս խան (տե՛ս ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զային բա ժինն ը նդ դեմ Անուշ 
Իս պի րյա նի թիվ ՎԴ6/0076/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 
թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդի րը դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման վա րույ թի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է « Դա տա կան ակ
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով: Նշված օրեն քը սահ մա նում է, որ դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
իրա կա նաց նե լու միակ հիմքն օրեն քով սահ ման ված կար գով տրված կա տա րո ղա կան 
թերթն է, որում նշվում է դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեկ այլ որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րոշ
ման հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված 
ժամ կե տը մեկ տա րի է, որի հաշ վար կը սկս վում է դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ
նե լու պա հից: Նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան 
թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, իսկ այդ 
պա հան ջի ան տես մամբ ըն դուն ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը 
հա մար վում է օրեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված (տե՛ս ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Արաքս գյու ղի 
գյու ղա պե տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Ար մա վի րի մար զային բաժ նի Էջ միած նի 
բա ժան մուն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 
թվա կա նի որո շու մը): 

Օ րենսդի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23–  րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սում սահ մա նել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
ժամ կետ նե րը՝ ամ րագ րե լով, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել տվյալ 
դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: « Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին 
կե տում նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 31 – րդ հոդ վա ծի հիմ քով 
հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, եթե բա ցա կա յում է 
կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե
լու մա սին: Վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա կան ակ տից 
բխող պա հան ջի իրա վուն քը սահ մա նա փակ ված է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված` կա տա րո ղա կան թեր թը մեկ տար վա ըն թաց
քում կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ իրա վա կի րառ պրակ տի կա յում հա ճախ 
հան դի պում են դեպ քեր, երբ հար կա դիր կա տար ման են թա կա վերջ նա կան դա տա կան ակ
տի կա տա րու մը պետք է տե ղի ունե նա դա տա կան ակ տի ուժ մեջ մտ նե լու օր վա նից մեկ տա
րի հե տո, կամ պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տա րու մը առանց կա
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տա րո ղա կան վա րույ թի հա րուց ման ը նդ հատ վում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված մեկ տար վա ժամ կե տից հե տո։

Գոր ծող օրենսդրու թյան պայ ման նե րում նման դա տա կան ակ տի հի ման վրա տրված 
կա տա րո ղա կան թեր թը ևս պետք է կա տար ման ներ կա յաց վի այդ դա տա կան ակ տի օրի նա
կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման իրա վա կար գա վո րու մը չի բխում վերջ նա կան 
դա տա կան ակ տի կա տար ման պա հան ջա տի րոջ իրա վուն քի երաշ խա վոր ված իրաց ման հա
մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ապա հով ման պե տու թյան պար տա կա նու թյան է ու թյու նից, 
միա ժա մա նակ բա ցա ռե լով պար տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման 
որևէ հնա րա վո րու թյունն առանց վար չա կան հար կադ րան քի։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տրված կա տա րո
ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի հար ցում առ կա իրա վա կան խնդի
րը լու ծե լու օրենսդրու թյամբ նա խա տես ված միակ մի ջո ցը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար
ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու կա ռու ցա կարգն է, որը սահ
ման ված է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 24– րդ հոդ վա
ծով և կա տար վում է հետևյալ ըն թա ցա կար գով.

1)  կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան դի սա ցող ան ձը կա տա րո ղա կան թեր
թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին դի մում է 
ներ կա յաց նում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րան,

2)  կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը քննում է կա տա րո ղա կան թեր թը կա
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին դի մու մը՝ այն 
ստա նա լու օր վա նից տաս նօ րյա ժամ կե տում, 

3) այդ դի մու մի քննու թյան ար դյունքնե րով կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նը 
կա յաց նում է որո շում՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց 
թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի ճա նա չե լու և բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու կամ 
դի մու մը մեր ժե լու մա սին:

Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց 
թողնված ժամ կե տը հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մից վե րա կանգնվում է միայն այն 
դեպ քում, երբ այդ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը նույն դա տա րա նի կող մից ճա նաչ
վում է հար գե լի: Այլ կերպ ասած, օրենսդի րը կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տեր հան
դի սա ցող ան ձին կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե
տը վե րա կանգնե լու հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ոչ թե բո լոր, այլ միայն այն դեպ քե րում, երբ 
պա հան ջա տե րը նշված ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տրված կա տա րո ղա կան թեր թով պա հան ջա տե րը բաց է թո ղել այդ կա տա րո ղա կան թերթն 
առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու՝ օրեն քով նա խա տես ված մե կա մյա ժամ կե տը, 
ապա կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը վե րա
կանգնե լու մա սին դի մու մի առ կա յու թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թերթ տված դա
տա րա նը պար տա վոր է հաշ վի առ նել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման չներ կա յաց նե լու 
հիմ քում ըն կած բո լոր փաս տա կան հան գա մանքնե րը և վե րա կանգնել բաց թո ղած ժամ կե տը, 
եթե դա պայ մա նա վոր ված է եղել դա տա կան ակ տով որոշ ված պար տա վո րու թյու նը դա տա
կան ակ տի ուժի մեջ մտ նե լու օր վա նից հե տո մեկ տա րին գե րա զան ցող ժամ կե տով, կամ պար
տա պա նի կող մից դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման ը նդ հատ մամբ, երբ պար տա տի
րոջ կար ծի քով սպառ վել է դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը։

Նշված մո տեց ման ցու ցա բեր ման դեպ քում միայն հնա րա վոր կլի նի ապա հո վել պար
տա տի րոջ և պար տա պա նի շա հե րի հա վա սա րակշռ ված պաշտպա նու թյու նը։

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Բան կի դի մու մի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա
ման քը, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով սահ ման ված 
պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պայ ման նե րում ապա ցուց վել է Ըն կե րու թյան 
սնան կու թյան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը: Մաս նա վո րա պես` Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
«Ըն կե րու թյան մոտ 60 օրից ավե լի ժամ կե տով կե տանցված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող պար տա պա նի վար կային պար տա վո րու թյան առ կա յու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է 21.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 337 վար կային պայ մա նագ
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րով, 20.03.2009 թվա կա նին կնքված վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա
ցում ներ կա տա րե լու մա սին հա մա ձայ նագ րով և 30.07.2012 թվա կա նին կնքված 21.07.2008 
թվա կա նի թիվ 337 վար կային պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու 
մա սին հա մա ձայ նագ րով ծա գած, ինչ պես նաև թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 08.08.2012 թվա կա նին հրա պա
րակ ված և 10.09.2012 թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով ճա նաչ ված վար կային 
պար տա վո րու թյուն նե րը ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հան գա ման քով, ին չի ար դյուն քում Ըն կե
րու թյան ը նդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րը Բան կի նկատ մամբ կազ մել է ըն դա մե նը 
86.319,09 ԱՄՆ դո լար»:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով վե րաքննիչ բո ղո քը և գոր ծը 
նոր քննու թյան ուղար կե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ թեև Ըն կե րու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու 
դի մու մի հիմ քում Բան կը դրել է ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 
10.09.2012 թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը, այ նուա մե նայ նիվ, վե րո հի շյալ 
վճռից ակնհայտ է, որ բաց է թողնվել վեր ջի նիս հի ման վրա կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա
դիր կա տար ման ներ կա յաց նե լու` օրեն քով սահ ման ված մեկ տար վա ժամ կե տը: Միա ժա մա
նակ Վե րաքննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նը պետք է պար զեր` արդյո՞ք այդ 
ըն թաց քում վճի ռը ներ կա յաց վել է հար կա դիր կա տար ման, արդյո՞ք բաց թողնված ժամ կե տը 
հար գե լի ճա նաչ վել է դա տա կան կար գով, թե` ոչ, և մի միայն այդ եր կու հան գա մանքնե րի 
պար զու մից հե տո հնա րա վոր կլի ներ ար ձա նագ րել, որ պա հան ջա տե րը պահ պա նել է հար
կա դիր կար գով պա հանջնե րի բռնա գանձման իրա վուն քի իրա կա նաց ման իրա վա կան հնա
րա վո րու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան մոտ վճա րային պար տա վո րու
թյան առ կա յու թյու նը հա վաս տող միակ հիմ քը (վե րը նշված դա տո ղու թյուն նե րի լույ սի ներ քո)՝ 
թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի՝ 10.09.2012 թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը, վե րա բե րում է Ըն կե րու թյան 
կող մից Բան կի օգ տին կա տար վե լիք պար բե րա կան վճա րում նե րի բռնա գանձմա նը: Մինչ դեռ 
սույն գոր ծով Ըն կե րու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջով Բան կը դա տա րան է դի մել 26.04.2014 
թվա կա նին, այ սինքն՝ թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մե կա մյա ժամ կե
տը լրա նա լուց հե տո: Հետևա բար Բան կը բաց է թո ղել թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 10.09.2012 թվա կա նին օրի
նա կան ուժի մեջ մտած վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա
տար ման ներ կա յաց նե լու օրեն քով սահ ման ված մե կա մյա ժամ կե տը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, սույն գոր ծը նոր 
քննու թյան ուղար կե լով, իրա վա ցի ո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ տվյալ դեպ քում 
պետք է պար զել սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն 
հար ցը, թե արդյո՞ք թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ը նդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու բաց թողնված ժամ կե տը դա տա կան կար գով վե րա կանգն վել է, թե ոչ: 

Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում վկա յա կոչ ված ՀՀ Լո ռու մար զի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 30.04.2014 թվա կա նի թիվ ԼԴ/0604/02/10 որոշ մա նը, 
ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել հե տևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ապա 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 է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող ապա ցուց ման են թա կա փաս տե րը որո շում է դա տա րա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձանց պա հանջնե րի և առար կու թյուն նե րի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 48– րդ հոդ վա ծի 4– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր
ծին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր ան ձ մինչև դա տաքննու թյու նը պար տա վոր է գոր ծին մաս
նակ ցող մյուս ան ձանց առջև բա ցա հայ տել տվյալ պա հին իրեն հայտ նի այն ապա ցույց նե րը, 
որոնց վրա նա հղում է կա տա րում որ պես իր պա հանջնե րի և առար կու թյուն նե րի ապա ցուց
ման հիմք, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ նույն օրենսգրքով:



252 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 48– րդ հոդ վա ծի 5– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր
ծին մաս նակ ցող ան ձինք իրա վունք ունեն հղում կա տա րե լու միայն այն ապա ցույց նե րի 
նկատ մամբ, որոնց հետ գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձինք նույն օրենսգրքով սահ ման ված 
կար գով ծա նո թա ցել են նա խօ րոք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 48– րդ հոդ վա ծի 8– րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա
տաքննու թյունն սկս վե լուց հե տո գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կա յաց րած լրա ցու ցիչ ապա
ցույց ներն ըն դու նում է դա տա րա նը, եթե դրանք ներ կա յաց նո ղը հիմ նա վո րում է մինչև դա
տաքննու թյու նը սկս վե լը նման ապա ցույ ցի ներ կա յաց ման ան հնա րի նու թյու նը՝ իրե նից ան
կախ պատ ճառ նե րով։ Եթե գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձինք նա խա պես ստա ցած չեն լի
նում դա տաքննու թյան ըն թաց քում ներ կա յաց ված լրա ցու ցիչ ապա ցույ ցը, ապա դա տա րա նը 
պար տա վոր է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց տրա մադ րել ող ջա միտ ժամ կետ` ապա ցույ ցին 
ծա նո թա նա լու հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 49– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ ապա ցույց նե րը ներ կա յաց նում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 219– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքննիչ 
դա տա րանն իրա վունք չու նի նոր ապա ցույց ըն դու նե լու և բո ղո քը քննե լիս հիմն վում է միայն 
այն ապա ցույց նե րի վրա, որոնք ներ կա յաց վել են առա ջին ատյա նի դա տա րա նին: Եթե առա
ջին ատյա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ ապա ցույ ցը չի ներ կա յաց վել կող
մե րի կամ քից ան կախ հան գա մանքնե րով, ապա վե րաքննիչ դա տա րա նը բե կա նում է գոր ծը 
և այն ուղար կում հա մա պա տաս խան առա ջին ատյա նի դա տա րան` նոր քննու թյան, եթե 
գտնում է, որ ապա ցույցն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծի լուծ ման հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հա մա կող մա նի ո րեն վեր լու ծե լով վկա յա կոչ ված քա ղա քա ցիա
դա տա վա րա կան իրա վա նոր մե րը, ար ձա նագ րում է, որ ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ գոր
ծին մաս նակ ցող ան ձինք պար տա վոր են ապա ցույց նե րը ներ կա յաց նել առա ջին ատյա նի 
դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թի շրջա նակ նե րում, մինչև դա տաքննու թյու նը սկս վե լը: 
Օրենսդի րը վե րը նշված ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն նա խա տե սել է այն դեպ քի հա
մար, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը հիմ նա վո րում է մինչև դա տաքննու թյու նը սկս վե լը նման 
ապա ցույ ցի ներ կա յաց ման ան հնա րի նու թյու նը՝ իրե նից ան կախ պատ ճառ նե րով: Անդ րա
դառ նա լով վե րա դաս ատյան նե րում ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան հար
ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ օրենսդի րը, ամ րագ րե լով ոչ լրիվ 
վե րաքննու թյան ինստի տու տը, սահ մա նա փա կել է վե րա նայ ման այս վա րույ թում ապա ցույց
ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ ապա ցույցն առա
ջին ատյա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ չի ներ կա յաց վել կող մե րի կամ քից 
ան կախ հան գա մանքնե րով: Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ վա րույ թին, ապա դա տա վա րու
թյան այս փու լում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիրքն ը նդ հան րա պես նոր 
ապա ցույց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն չի նա խա տե սել, ին չը պայ մա նա վոր ված է դա
տա կան այս ատյա նին 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92– րդ 
հոդ վա ծով վե րա պահ ված օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան ապա հով ման գոր ծա ռույ թով:

Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը թիվ ԼԴ/0604/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու 
մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 30.04.2014 թվա կա նի որո շու մը ներ կա յաց
րել է վե րաքննիչ բո ղո քին կից: Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից նշված որո շու մը որևէ գնա
հատ ման չի ար ժա նա ցել, իսկ Դա տա րա նում այն ը նդ հան րա պես ներ կա յաց ված չի էլ եղել, 
որ պի սի պայ ման նե րում վե րոն շյալ հիմ նա վո րում նե րով Վճռա բեկ դա տա րանն այդ որոշ մա
նը չի անդրա դառ նում:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են նաև վճռա բեկ բո ղո քի պա
տաս խա նի մյուս փաս տարկ նե րը:

Վե րոն շյալ հիմ նա վոր մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քի 
քննու թյան ար դունքնե րով չի հիմ նա վոր վում Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ տրված 
դա տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 240– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին են թա կե տով 
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նա խա տես ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի` դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու 
լիա զո րու թյու նը՝ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, վկային կան չե լու, 
ապա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զն նե լու, փաս տա բա նի խե լա միտ 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 օրենսգրքի 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 մում նե րի, դա տա
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 միջև բաշխվում են բա վա րար ված 
հայ ցա պա հանջնե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
միջև բաշխվում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րած ան ձը 
վճա րել է վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, իսկ վճռա բեկ 
բո ղո քը են թա կա է մերժման, գտնում է, որ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում դա տա կան 
ծախ սե րի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 240– 241.2– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.12.2014 

թվա կա նի որո շու մը թող նել օրի նա կան ուժի մեջ` սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
2. Վճռա բեկ բո ղո քի կա պակ ցու թյամբ դա տա կան ծախ սի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



254 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ՎԱՐՉ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ       Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5366/05/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5366/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Ղա րի բյան 
Դա տա վոր ներ`   Ք. Մկո յան
    Ա. Առա քե լյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի

կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 
27.05.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Վար դան Սարգսյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա
նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն)` 
Ծա ռա յու թյան 04.08.2014 թվա կա նի թիվ 1401954532 որո շու մը, որ պես ոչ իրա վա չափ վար չա
կան ակտ, մաս նա կի ո րեն` 8.000 ՀՀ դրա մի չա փով վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սով 
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՝ Վար դան Սարգսյա նը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն` 8.000 ՀՀ դրա

մի չա փով վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սով ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա յու թյան 04.08.2014 
թվա կա նի թիվ 1401954532 որո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Սարգսյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
03.12.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 27.05.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 03.12.2014 
թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա

նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծը, ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծը և «Ի րա վա կան ակ
տե րի մա սին» ՀՀ օրեն 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 հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծով և «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
78– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով ամ րագրված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ վար
չաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող իրա վա կան 
ակ տին տրվում է հե տա դարձ ուժ միայն փո փո խու թյուն նա խա տե սող իրա վա կան ակ տում 
հե տա դարձ ուժի հան գա ման քը սահ մա նե լու ար դյուն քում: Հետևա բար Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծը կա րող է կի րա ռե լի դառ նալ 
միայն այդ պա րա գա յում, մինչ դեռ « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա
սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քով տվյալ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար 
հե տա դարձ ուժ չի նա խա տես վել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 27.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և « կա յաց նել նոր որո շում»:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1. Ծա ռա յու թյան 04.08.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1401954532 որոշ ման հա մա ձայն՝ Վար դան Սարգսյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան և տու գան վել 10.000 ՀՀ դրա մով Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված զան ցան քի կա տար
ման հա մար, քա նի որ վեր ջինս երթևե կե լիս 21.06.2014 թվա կա նին գե րա զան ցել է սահ ման
ված արա գու թյու նը 2  կմ/ժ– ով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 8):

2. Ծա ռա յու թյան պե տի 05.09.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին 
04.08.2014 թվա կա նի թիվ 1401954532 որո շու մը ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղոքն առանց 
բա վա րար ման թող նե լու մա սին» թիվ 17– 4– 14558 որոշ ման հա մա ձայն՝ Վար դան Սարգսյա
նը դի մու մով խնդ րել է վե րա նայել « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401954532 
որո շու մը, որի վե րա նայ ման ար դյուն քում Ծա ռա յու թյան պե տը որո շել է նշված որո շու մը 
թող նել ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղո քը՝ առանց բա վա րար ման, քա նի որ « Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա
ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քը հե տա դարձ ուժ չի նա խա տե սել, հետևա բար չի 
տա րած վում այդ ակ տի ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա վա խախ տում նե րի վրա 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 9):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի 
վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե
րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս
խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րի՝ հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան 
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մա սին, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա
տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. 

–   արդյո՞ք Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես
ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց
նող կամ վե րաց նող ակտն ունի հե տա դարձ ուժ այն պայ ման նե րում, երբ պա տաս խա
նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող օրեն քը չի նա խա տե սում այդ ակ տին հե
տա դարձ ուժ հա ղոր դե լու վե րա բե րյալ որևէ դրույթ, իսկ Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով սահ ման ված է, որ վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը 
բո լոր դեպ քե րում ունեն հե տա դարձ ուժ: 

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծի 4– րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող, նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը 
վե րաց նող կամ մեղ մաց նող իրա վա կան ակ տե րը հե տա դարձ ուժ ունեն, եթե դա նա խա տես
ված է այդ ակ տե րով։

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 78– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ իրա
վա կան ակ տը տա րած վում է մինչև դրա ուժի մեջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, 
այ սինքն` ունի հե տա դարձ ուժ միայն նույն օրեն քով և այլ օրենքնե րով, ինչ պես նաև տվյալ 
իրա վա կան ակ տով նա խա տես ված դեպ քե րում (...): 

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 78– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
իրա վա կան ակ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի կամ լրա ցում նե րի (...) գոր ծո ղու թյու նը 
տա րած վում է դրա ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, եթե նույն 
օրեն քով, այլ օրենքնե րով, ինչ պես նաև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցում ներ նա խա տե սող 
իրա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ: Մինչև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցում ներ 
նա խա տե սող իրա վա կան ակ տի ուժի մեջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա
րած վում են մինչև փո փո խու թյուն նե րը կամ լրա ցում ներն ուժի մեջ մտ նե լը գոր ծող նոր մե րը, 
եթե նույն օրեն քով կամ փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցում ներ նա խա տե սող իրա վա կան ակ
տով այլ բան նա խա տես ված չէ:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 29.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1000 որոշ մամբ 
անդրա դառ նա լով իրա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ուժի խնդ րին, ար տա հայ տել է այն իրա
վա կան դիր քո րո շու մը, որ « Ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան կա նո նա
կար գու մը հիմն վում է այն տրա մա բա նու թյան վրա, որ իրա վա կան ակ տե րի  հե տա դարձ 
ուժով գոր ծո ղու թյան մեր ժումն ը նդ հա նուր կա նոն է, իսկ այդ ակ տե րի հե տա դարձ ուժով 
գոր ծո ղու թյան հնա րա վո րու թյու նը` բա ցա ռու թյուն ը նդ հա նուր կա նո նից: Այս մո տե ցու մը 
բխում է իրա վա կան որո շա կի ու թյան, օրենսդրու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի, 
մար դու իրա վունքնե րի երաշ խա վոր ման, իրա վա կի րառ մար մին նե րի կող մից կա մա յա կա
նու թյուն նե րի կան խար գել ման նկա տա ռում նե րից»:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վկա յա կոչ ված որոշ մամբ ը նդ գծել է նաև, որ 
27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սում 
ամ րագրված նոր մը սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով կար գա վո րում է ինչ պես ան ձի իրա
վա կան վի ճա կը բա րե լա վող, նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ մեղ մաց նող 
օրենքնե րի, այն պես էլ այլ իրա վա կան ակ տե րի` ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյու նը, և, ը ստ 
այդմ` այդ դրույ թը հաս ցե ագրված է ինչ պես օրենսդրին, այն պես է լ՝ այլ իրա վաս տեղծ մար
մին նե րին: Այդ նոր մի իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը հան գում է նրան, որ այն իրա վա
կան ակտն ըն դու նող մարմ նի հայե ցո ղու թյանն է թող նում ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե
լա վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ մեղ մաց նող իրա վա կան ակ տին հե
տա դարձ ուժ հա ղոր դե լը: Միա ժա մա նակ այս նոր մը սահ մա նում է այդ հայե ցո ղու թյունն 
իրաց նե լու ըն թա ցա կար գը, այն է` յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում իրա վա կան ակտն ըն
դու նող մար մի նը, իրաց նե լով իրեն Սահ մա նադ րու թյամբ տրված հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյու նը, տվյալ իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լու նպա տա կա հար մա րու թյան 
դեպ քում տվյալ ակ տում ամ րագ րում է այդ ակ տին հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ 
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դրույթ: Նշված հայե ցո ղու թյունն իրաց նե լու այս ըն թա ցա կարգն ինքնան պա տակ չէ և տրա
մա բա նո րեն բխում է Սահ մա նադ րու թյամբ` իրա վա կան ակ տե րի ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու
թյան կա նո նա կարգման ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից: 

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րած ան ձը են թա կա է պա տաս խա
նատ վու թյան իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա մա նակ և վայ րում գոր ծող օրենսդրու թյան 
հի ման վրա: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա
մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը հե տա դարձ ուժ ունեն, 
այ սինքն` տա րած վում են նաև այդ ակ տե րի հրա տա րա կու մից առաջ կա տար ված իրա վա
խախ տում նե րի վրա:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված վար
չա կան իրա վա խախ տում ներ կա տա րե լու հա մար ան ձի պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց
նող կամ վե րաց նող իրա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ուժի խնդ րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րանն անդրա դար ձել է թիվ ՎԴ/8645/05/11 վար չա կան գոր ծով 04.07.2013 թվա կա նի որոշ
ման շրջա նակ նե րում: Վկա յա կոչ ված որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մաս նա վո րա պես 
ար ձա նագ րել է հետևյա լը. 

–   «(...) եթե վար չա կան իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծած օրեն քը 
նա խա տե սում էր ավե լի խիստ պա տաս խա նատ վու թյուն, քան նա խա տես ված է 
իրա վա խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին որո շու մը 
կա յաց նե լու պա հին գոր ծող օրեն քով (պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող 
օրենք), ապա վար չա կան տույ ժը նշա նակ վում է իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա
մա նակ գոր ծած օրեն քին հա մա պա տաս խան, եթե պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ
մաց նող օրեն քով վեր ջի նիս հե տա դարձ ուժ տրված չէ, 

–   ե թե վար չա կան իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծած օրեն քը նա խա
տե սում էր ավե լի խիստ պա տաս խա նատ վու թյուն, քան նա խա տես ված է իրա վա
խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին որո շու մը կա յաց
նե լու պա հին գոր ծող օրեն քով (պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող օրենք), 
ապա վար չա կան տույ ժը նշա նակ վում է իրա վա խախտ ման հա մար պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու մա սին որո շու մը կա յաց նե լու պա հին գոր ծող օրեն քին 
հա մա պա տաս խան, եթե այդ օրեն քով վեր ջի նիս տրված է հե տա դարձ ուժ (...)» 
(տե՛ս «Ար մե նիա հյու րա նո ցային հա մա լիր» ՓԲԸ– ի տնօ րեն Ալեք սանդր Աբ րա հա
մյանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի 
խո շոր հարկ վճա րող նե րի հար կային տես չու թյան թիվ ՎԴ/8645/05/11 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.07.2013 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ որոշ մամբ նշել է, որ իրա վա կան ակ տը պա տաս խա
նատ վու թյու նը մեղ մաց նող է, եթե սանկ ցիա յում նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան տե
սա կը փո խա րին վում է ավե լի մեղմ պա տաս խա նատ վու թյան տե սա կով: Ը նդ որում, տու
գանքնե րի դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող է դիտ վում այն դրույ թը, որով 
նախ կի նում գոր ծող տու գան քը փո խա րին վել է նվազ չա փի տու գան քով (տե՛ս ՀՀ ոս տի կա նու
թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյունն ը նդ դեմ Վա լե րի Ցա կա նյա նի թիվ 
ՎԴ/3135/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վկա յա կոչ ված որո շում նե րում ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո
րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ան ձի իրա վա կան վի ճա կը 
բա րե լա վող, տվյալ դեպ քում՝ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ
վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տերն ունեն հե տա դարձ ուժ, եթե օրենսդի րը նա
խա տե սել է այն: Ը նդ որում, օրեն քին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լու օրենսդրի կամ քը պետք է 
հստակ ամ րագ րում ստա ցած լի նի: 

Ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օրեն քին հե տա դարձ ուժ տա լու օրենսդրի հայե
ցո ղա կան լիա զո րու թյան իրա ցու մը պետք է հետևի այն պի սի սկզբուն քային դրույթ նե րի, ինչ
պի սիք են իրա վա կան որո շա կի ու թյան սկզբուն քը, օրենսդրու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ 
ակնկա լիք նե րի պահ պան ման, իրա վա կի րառ մար մին նե րի կող մից կա մա յա կա նու թյուն նե րի 
կան խար գել ման և մար դու իրա վունքնե րի երաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ
տե րը բո լոր դեպ քե րում ունեն հե տա դարձ ուժ, այ սինքն` վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը բո լոր դեպ քե րում 
տա րած վում են նաև այդ ակ տե րի ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա վա խախ տում
նե րի վրա: Այլ կերպ ասած՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա կի ո րեն հետևում է, որ նշված 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ
վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը հե տա դարձ ուժ ունեն՝ ան կախ վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ
տե րում դրանց հե տա դարձ ուժ տվող հա տուկ դրույ թի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
հան գա ման քից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում սահ մա նե լով վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րի բո լոր դեպ քե րում 
հե տա դարձ ուժ ունե նա լու կա նոն` օրենսդիրն իրաց րել է ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա
վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ մեղ մաց նող օրեն քին հե տա դարձ ուժ 
տա լու իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով հան րային շա հը, իրա վա կան որո
շա կի ու թյան սկզբուն քը, օրենսդրու թյան նկատ մամբ լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի պահ պան
ման, իրա վա կի րառ մար մին նե րի կող մից կա մա յա կա նու թյուն նե րի կան խար գել ման և մար
դու իրա վունքնե րի երաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Փաս տո րեն, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ
վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը հստա կո րեն ար տա հայ տել է իր կամ քը՝ նշված օրենսգրքով 
նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ
մաց նող կամ վե րաց նող օրենքնե րի՝ ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան 
վե րա բե րյալ` ամ րագ րե լով, որ նույն օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող ակ տե րը բո լոր 
դեպ քե րում տա րած վում են նաև այդ ակ տե րի ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա վա
խախ տում նե րի վրա՝ ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող կոնկ
րետ օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի բա ցա կա յու թյու նից: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքում փո փո խու թյուն կամ լրա ցում նա խա տե սող բո լոր այն ակ տե
րը, որոնք մեղ մաց նում կամ վե րաց նում են վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար նա խա
տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը, ունեն հե տա դարձ ուժ՝ ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու
նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող կոնկ րետ օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ 
դրույ թի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից, քա նի որ այդ ակ տե րում դրանց 
հե տա դարձ ուժ տա լու մա սին դրույթ նե րա ռե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում ամ րագրված իրա
վա կար գա վոր ման պա րա գա յում բա ցա կա յում է: Ը նդ որում, պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ
մաց նող կամ վե րաց նող օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ դրույ
թի բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող դի տարկ վել որ պես այդ ակ տի՝ հե տա դարձ ուժի գոր ծո ղու
թյան ար գելք, քա նի որ դա կհա կա սի իրա վա կան որո շա կի ու թյան և օրենսդրու թյան նկատ
մամբ լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյան սկզբունքնե րին: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ իրա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նա Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված իրա վա խախ տում
նե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող օրեն քի՝ ժա մա նա կի մեջ գոր
ծո ղու թյան հետևյալ կա նոն նե րով.

–   ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րած ան ձը են
թա կա է պա տաս խա նատ վու թյան իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու ժա մա նակ գոր
ծող օրեն քով, 
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–   ե թե մինչև Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա
տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լու մա սին որոշ ման ըն դու նումն ուժի մեջ է մտել տվյալ իրա վա խախտ ման հա
մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող օրենք, 
ապա վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րած ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու հար ցը պետք է լուծ վի պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե
րաց նող օրեն քով՝ ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող 
կոնկ րետ օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի առ կա յու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից: 

Վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա
տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե
րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված սանկ ցիայի ժա մա նա կի 
մեջ գոր ծո ղու թյան կա նո նա կարգմա նը:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի մինչև 21.06.2014 թվա
կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված է եղել, որ 
երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10  կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լը` առա ջաց նում է տու
գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի չա փով:

21.06.2014 թվա կա նին ըն դուն ված և 26.07.2014 թվա կա նից ուժի մեջ մտած « Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում
ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սը շա րադրվել է հետևյալ խմբագ րու թյամբ. «Երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու
թյու նը 1– 10  կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լը` առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` յու րա քան չյուր 
գե րա զանցված կմ/ժ արա գու թյան հա մար՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փով»: Ը նդ 
որում, « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի 
թիվ ՀՕ– 78– Ն օրենքն այդ ակ տի հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու թյան մա սին որևէ դրույթ չի 
պա րու նա կում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե
լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քը հան դի սա նում է Վար չա կան իրա
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես
ված վար չա կան իրա վա խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց
նող ակտ, քա նի որ այդ ակ տով Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքով 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի սանկ ցիա յում նա խա տես ված պա տաս խա
նատ վու թյան մի ջո ցի՝ տու գան քի չա փը նվա զել է. եթե մինչև « Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քի ուժի մեջ 
մտ նե լը սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10 կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լու հա մար նա խա տես ված էր 
տու գանք՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի չա փով, ապա նշված օրեն քի ուժի 
մեջ մտ նե լուց հե տո այդ նույն արար քի հա մար նա խա տես ված է տու գանք՝ յու րա քան չյուր 
գե րա զանցված կմ/ժ արա գու թյան հա մար՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փով:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա
սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քը՝ որ պես Վար չա կան իրա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված վար չա
կան իրա վա խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող ակտ, 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 
ուժով, ունի հե տա դարձ ուժ և տա րած վում է դրա ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա
վա խախ տում նե րի վրա՝ ան կախ նշված օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ 
դրույ թի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից: 
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Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Վար
դան Սարգսյա նի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է մաս նա կի ո
րեն` 8.000 ՀՀ դրա մի չա փով վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Ծա
ռա յու թյան 04.08.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401954532 
որո շու մը: Նշված որոշ մամբ Վար դան Սարգսյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան և տու գան վել 10.000 ՀՀ դրա մով Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե
րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված զան ցան քի կա տար ման 
հա մար, քա նի որ վեր ջինս երթևե կե լիս 21.06.2014 թվա կա նին գե րա զան ցել է սահ ման ված 
արա գու թյու նը 2 կմ/ժ– ով:

Ծա ռա յու թյա նը ներ կա յաց րած դի մու մով Վար դան Սարգսյա նը խնդ րել է վե րա նայել 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401954532 որո շու մը, քա նի որ սահ ման ված 
տու գան քի չա փը պետք է հաշ վարկ վեր նոր օրեն քի հա մա ձայն:

Ծա ռա յու թյան պետ Ա. Գալս տյա նը 05.09.2014 թվա կա նի որոշ մամբ Ծա ռա յու թյան 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 04.08.2014 թվա կա նի թիվ 1401954532 որո շու մը թո
ղել է ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղո քը` առանց բա վա րար ման՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
« Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս
գրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ 
ՀՕ– 78– Ն օրեն քը հե տա դարձ ուժ չի նա խա տե սել, հետևա բար չի տա րած վում այդ ակ տի 
ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա վա խախ տում նե րի վրա:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, վճռի հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա
բա նու թյու նը, որ Ծա ռա յու թյու նը Վար դան Սարգսյա նին վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լիս պար տա վոր էր առաջ նորդ վել Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի՝ ոչ թե մինչև « Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քի ուժի մեջ 
մտ նե լը գոր ծող, այլ նույն հոդ վա ծի՝ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման օր վա 
(04.08.2014 թվա կա նի) դրու թյամբ գոր ծող խմբագ րու թյամբ: Ը ստ Դա տա րա նի՝ Ծա ռա յու
թյան 04.08.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401954532 որոշ
ման ըն դուն ման օր վա դրու թյամբ գոր ծող « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե
լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քի կի րառ ման դեպ քում Վար դան 
Սարգսյա նի նկատ մամբ նշա նակ ված տու գան քի չա փը կկազ մեր ոչ թե 10.000 ՀՀ դրամ, այլ` 
2.000 ՀՀ դրամ, ուս տի վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը՝ 8.000 ՀՀ դրա մի չա փով վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սով, են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Ծա ռա յու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լով և Դա տա րա նի 
վճի ռը թո ղնե լով ան փո փոխ, վե րա հաս տա տել է Դա տա րա նի վե րոգ րյալ եզ րա հան գում նե
րը: Միև նույն ժա մա նակ Վե րաքննիչ դա տա րա նը նշել է, որ «(...) « Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ– 78– Ն ՀՀ օրեն քով մեղ մաց վել է սահ ման ված 
արա գու թյու նը 1– 10 կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լու հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու
թյու նը, ին չը (...) պետք է գնա հատ վի որ պես պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող և հե
տա դարձ ուժ ունե ցող իրա վա կան ակտ (...)»։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ օրենսդի րը, Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում սահ մա նե լով, որ 
վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե
րաց նող ակ տե րը բո լոր դեպ քե րում ունեն հե տա դարձ ուժ, իրաց րել է ան ձի իրա վա կան վի
ճա կը բա րե լա վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ մեղ մաց նող օրեն քին հե
տա դարձ ուժ տա լու իր հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը: Հետևա բար Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքում փո փո խու թյուն կամ լրա ցում նա խա տե սող 
բո լոր այն ակ տե րը, որոնք մեղ մաց նում կամ վե րաց նում են վար չա կան իրա վա խախ տում նե
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րի հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը, ունեն հե տա դարձ ուժ՝ ան կախ պա
տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ վե րաց նող կոնկ րետ օրեն քում դրան հե տա դարձ 
ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից, քա նի 
որ այդ ակ տե րում դրանց հե տա դարձ ուժ տա լու մա սին դրույթ նե րա ռե լու ան հրա ժեշ տու
թյու նը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սում ամ րագրված իրա վա կար գա վոր ման պա րա գա յում բա ցա կա յում է: Վար չա կան իրա
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ
ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող ակտ է « Վար չա կան իրա
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ 
և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քը, 
որն ունի հե տա դարձ ուժ և տա րած վում է դրա ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված իրա վա
խախ տում նե րի վրա՝ ան կախ նշված օրեն քում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ 
դրույ թի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ « Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո
խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քը տա րած
վում է նաև դրա ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ կա տար ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վրա: Հետևա բար Վար դան Սարգսյա նի կող մից 21.06.2014 թվա կա նին կա տար ված վար չա
կան իրա վա խախտ ման՝ սահ ման ված արա գու թյու նը 2 կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լու հա մար վեր
ջի նիս վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը լու ծե լիս Ծա ռա յու թյու նը 
պետք է առաջ նորդ վեր Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի՝ ոչ թե մինչև « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե
լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լը գոր ծող, այլ 
նույն հոդ վա ծի՝ « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 
թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քով փո փոխ ված խմբագ րու թյամբ:

Փաս տո րեն, « Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 
թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն օրեն քին՝ որ պես Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ
ման հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող ակ տի, պետք է տրվեր 
հե տա դարձ ուժ: Այլ կերպ ասած՝ Ծա ռա յու թյու նը, 04.08.2014 թվա կա նին կա յաց նե լով « Վար
չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401954532 որո շու մը, պետք է Վար դան Սարգսյա նի 
նկատ մամբ նշա նակ վող տու գան քի չա փի հաշ վարկ ման հա մար հիմք ըն դու ներ Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի՝ « Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքում 
լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 78– Ն 
օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծով փո փոխ ված տար բե րա կը, որ պի սի պայ ման նե րում նշա նակ վող 
տու գան քի չա փը կկազ մեր ոչ թե 10.000 ՀՀ դրամ, այլ` 2.000 ՀՀ դրամ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ
տը՝ Ծա ռա յու թյան 04.08.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 
1401954532 որո շու մը, ըն դուն վել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 42– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 8– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի խախտ մամբ և են թա կա էր ան վա վեր ճա նաչ ման: 
Հետևա բար ստոր ա դաս դա տա րան ներն իրենց դա տա կան ակ տե րով իրա վա ցի ո րեն են եզ
րա հան գել, որ Ծա ռա յու թյան 04.08.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
թիվ 1401954532 որո շու մը մաս նա կի ո րեն` Վար դան Սարգսյա նի նկատ մամբ 8.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սով, « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի ուժով ոչ իրա վա չափ վար չա
կան ակտ է և այդ մա սով պետք է ճա նաչ վի ան վա վեր: 
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Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը, մաս նա կի
ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լով Ծա ռա յու թյան 04.08.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա
կե լու մա սին» թիվ 1401954532 որո շու մը, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով 
Դա տա րա նի նշված վճի ռը, կա յաց րել են գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ
տեր: Հետևա բար սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 169– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի 
դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Ծա ռա յու թյան կող մից 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 ունե նա լով, որ վեր
ջի նիս բո ղո քը են թա կա է մերժման:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 27.05.2015 թվա կա
նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բողո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3314/05/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3314/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Ղա րի բյան
Դա տա վոր ներ`   Ք. Մկո յան
    Ա. Առա քե լյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Արտյոմ Նա զա րյա նի վճռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 15.09.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի 
Արտյոմ Նա զա րյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» 
ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ոս տի կա նու թյուն)` Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 թվա կա նի « Վար
չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որո շու մը և այդ որոշ ման դեմ բեր ված 
վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ Ոս տի կա նու թյան պե տի կող մից 06.06.2014 թվա կա նին ըն
դուն ված թիվ 17– 4– 8960 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Արտյոմ Նա զա րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ոս տի կա նու

թյան 30.04.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որո շու մը, 
ինչ պես նաև այդ որոշ ման դեմ բեր ված վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ Ոս տի կա նու թյան պե
տի կող մից 06.06.2014 թվա կա նին ըն դուն ված « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյան վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին 30.04.2014 թվա կա նի թիվ 1401616158 որո շումն ան փո փոխ, իսկ վար
չա կան բո ղոքն առանց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» թիվ 17– 4– 8960 որո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տու րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
19.03.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 15.09.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Արտյոմ Նա զա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
19.03.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Արտյոմ Նա զա րյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել « Տե սան կա րա հա նող և լու սան կա րա հա

նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե
րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե
րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ մա սե րը, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
5– րդ, 25– րդ, 27– րդ հոդ ված նե րը, 144– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, 146– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սը:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նը չի ձեռ նար կել հա մար ժեք մի

ջոց ներ՝ պար զե լու հա մար սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող մի շարք հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: Ստո րա դաս դա
տա րան նե րը, մաս նա վո րա պես, հաս տատ ված են հա մա րել, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ
տի հիմ քում ըն կած լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ
նե րի միջև առ կա է որևէ կաս կած չհա րու ցող ակնհայտ հա մընկ նում: Մինչ դեռ սույն գոր ծում 
առ կա չեն բա վա րար ապա ցույց ներ այն մա սին, որ Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 թվա կա նի 
« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որոշ մամբ Արտյոմ Նա զա րյա նին 
մեղ սագրվող արար քը կա տար վել է բնա կա վայ րում, որ տեղ սահ ման ված է 60  կմ/ժ առա վե
լա գույն արա գու թյուն, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 15.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1401616158 որոշ ման հա մա ձայն` Արտյոմ Նա զա րյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի՝ իրա վա հա րա
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա
տես ված արար քի կա տար ման հա մար, և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 10.000 
ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ Արտյոմ Նա զա րյա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նող «VOLKSWAGEN» մակ նի շի «24 ՏՕ479» պետ հա մա րա նի շի տրոնսպոր տային մի
ջո ցի վա րոր դը 20.04.2014 թվա կա նին` ժա մը 09:58– ին, Սու րե նա վան գյու ղում երթևե կել է 
72  կմ/ժ արա գու թյամբ, այ սինքն` (հա նե լով արա գա չափ սար քի հնա րա վոր սխա լան քի 10  կմ/ժ 
չա փը) գե րա զան ցել է երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու թյու նը 2  կմ/ժ– ով (գ.թ. 8).

2. Արտյոմ Նա զա րյա նը վար չա կան կար գով բո ղո քար կել է Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որո շու մը, որի քննարկ
ման ար դյուն քում Ոս տի կա նու թյան պե տի կող մից 06.06.2014 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 
17– 4– 8960 որոշ ման հա մա ձայն՝ Արտյոմ Նա զա րյա նի վար չա կան բո ղո քը թողնվել է առանց 
բա վա րար ման, իսկ բո ղո քարկ վող վար չա կան ակ տը՝ ան փո փոխ (գ.թ. 10):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` բնա կա վայ րում երթևե կու թյան 
սահ ման ված արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան կի րառ ման առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
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ձևա վո րե լու հա մար: Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ 
բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը միա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ
կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 5– րդ, 25– րդ, 27– րդ հոդ ված նե րը խախ տե լու հետևան քով առ կա է առերևույթ 
դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր
վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. կա րո՞ղ է արդյոք ան ձը են թարկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան 
առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար այն պայ ման նե րում, երբ առ կա է ող
ջա միտ կաս կած են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րը ճա նա պար հային երթևե
կու թյան կա նոն նե րի իմաս տով բնա կա վայր հան դի սա նա լու փաս տի առնչու թյամբ:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի` իրա վա հա րա բե րու
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10 կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լը առա ջաց նում է տու
գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի տաս նա պա տի կի չա փով: 

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի` ներ կա յումս գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` երթևե կու թյան սահ ման ված 
արա գու թյու նը 1– 10 կմ/ժ– ով գե րա զան ցե լը առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` յու րա
քան չյուր գե րա զանցված կմ/ժ արա գու թյան հա մար՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փով:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար
հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քը կար գա վո րում է մե խա նի կա կան տրանսպոր տային 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 հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով 
իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 4– րդ 
մա սի հա մա ձայն` եթե նույն օրեն քի կի րառ ման ըն թաց քում ծա գող հա րա բե րու թյուն ներն 
ուղ ղա կի ո րեն չեն կար գա վոր վում նույն օրեն քի դրույթ նե րով, ապա այդ պի սի հա րա բե րու
թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի և « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն
քի դրույթ նե րը:

Նույն օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի իրա վա խախտ ման 
հատ կա նիշ նե րի պարզ ման փու լում իրա վա խախ տու մը հիմ նա վո րող ապա ցույցն իրա վա
խախ տումն ամ րագ րած տե սա նյութն է կամ լու սան կա րը, իսկ 5– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է իրա 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
հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն՝ իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի պար զու մը վա րույթ իրա կա նաց նող 
վար չա կան մարմ նի կող մից տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի հատ
կա նիշ նե րի հա մադ րումն է իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ:

Նույն օրեն քի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 6– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ
ված, երբ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի հատ կա նիշ նե րի և իրա
վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում (...): 

« Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
1– ին հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` նույն օրեն քը կար գա վո րում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման բնա գա վա
ռում առա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նում է ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան
վտան գու թյան ապա հով ման բնա գա վա ռի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզբունքնե րը և 
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ուղ ղու թյուն նե րը, ճա նա պար հային երթևե կու թյան կազ մա կերպ ման և ան վտան գու թյան 
ապա հով ման իրա վա կան հիմ քե րը, ճա նա պար հային երթևե կու թյան կազ մա կերպ ման և 
ան վտան գու թյան ապա հով ման բնա գա վա ռի պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ճա նա պար հային 
երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը։

« Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
2– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քում օգ տա գործ վում են հետևյալ հիմ նա կան հաս կա
ցու թյուն նե րը. (...) բնա կա վայր`  կա ռու ցա պատ տա րածք, որի մուտքն ու ել քը նշված են բնա
կա վայ րի ճա նա պար հային նշան նե րով (...):

« Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
9– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման 
բնա գա վա ռում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը (...) (գ) հաս տա տում է 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը (...):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա
պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը սահ մա նե լու լիա զո րու թյունն օրենսդի րը վե րա պա
հել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը: Վեր ջինս, հիմք ըն դու նե լով « Ճա նա պար հային երթևե կու թյան 
ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույ թով իրեն 
վե րա պահ ված լիա զո րու թյու նը, 28.06.2007 թվա կա նին ըն դու նել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տրանսպոր տային 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» 
թիվ 955– Ն որո շու մը, որի թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը: Ը նդ որում, երթևե կու թյան արա գու թյան 
վե րա բե րյալ կա նոն նե րը նա խա տես ված են նշված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի՝ «Երթևե կու
թյան արա գու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ VII բաժ նի 65– 72– րդ կե տե րով: 

Այս պես, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել
վա ծի VII բաժ նի 65– րդ կե տի հա մա ձայն՝ վա րոր դը տրանսպոր տային մի ջո ցը պետք է վա րի 
սահ ման ված արա գու թյու նը չգե րա զան ցող արա գու թյամբ (...):

Նույն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի VII բաժ նի 68– րդ կե տի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րում 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րի երթևե կու թյու նը թույ լատրվում է 60  կմ/ժ ոչ ավե լի արա գու
թյամբ (...):

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի VII 
բաժ նի 69– րդ կե տի 1– ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րից դուրս երթևե կու թյու նը 
թույ լատրվում է 90 կմ/ժ ոչ ավե լի արա գու թյամբ (...) (110 կմ/ժ ոչ ավե լի արա գու թյամբ` ավ տո
մայ րու ղի նե րով):

Նույն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի VII բաժ նի 70– րդ կե տի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րում 
և բնա կա վայ րե րից դուրս ճա նա պարհ նե րի առան ձին հատ ված նե րում, 3.24` «Առա վե լա գույն 
արա գու թյան սահ մա նա փա կում» նշա նի կի րառ մամբ, կա րող է թույ լատրվել երթևե կե լու 
սահ ման ված առա վե լա գույ նից բարձր արա գու թյամբ:

Բա ցի այդ, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 26.10.2006 թվա կա նի « Ճա նա պար հային լու սա ցույց
նե րին ներ կա յաց վող պա հանջնե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը և ճա
նա պար հային նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջնե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման 
կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1699– Ն որոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծով հաս տա տել է 
ճա նա պար հային նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջնե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ
ման կա նոն նե րը: 

Այս պես, նշված որոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծի I բաժ նի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար
հային նշա նը ճա նա պար հային երթևե կու թյան կազ մա կերպ ման տեխ նի կա կան մի ջոց է, որն 
ունի վա հա նա կի տեսք ու որո շա կի ձև և որի վրա կա տար ված են այն պի սի նշում ներ ու մա
կագ րու թյուն ներ, որոնք ճա նա պար հային երթևե կու թյան մաս նա կից նե րին տե ղե կաց նում են 
ճա նա պար հային պայ ման նե րի և երթևե կու թյան ռե ժիմ նե րի, բնա կա վայ րե րի ու այլ 
օբյեկտնե րի գտնվե լու վայ րի մա սին:

Նույն որոշ ման թիվ 3 հա վել վա ծի՝ «Ն շան նե րի կի րառ ման և տե ղա կայ ման կա նոն նե
րը» վեր տա ռու թյամբ III բաժ նի 52.27– րդ կե տի հա մա ձայն՝ 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի 
սկիզբ» ն շան նե րը կի րառ վում են այն բնա կա վայ րե րի սկիզ բը նշե լու հա մար, որ տեղ գոր ծում 
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են բնա կա վայ րե րում երթևե կու թյան կար գը սահ մա նող ճա նա պար հային երթևե կու թյան 
կա նոն նե րի պա հանջնե րը: Նշան նե րը տե ղա կայ վում են բնա կա վայ րի բո լոր մուտ քե րի վրա` 
բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման փաս տա ցի սահ մա նի վրա (...):

Վե րոգ րյալ իրա վա կան նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ օրենսդի րը Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյուն է նա խա տե սել երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու թյու նը 1– 10 կմ/ժ– ով գե րա
զան ցե լու հա մար: Նշված հոդ վա ծում նկա րագրված արար քը, ը ստ է ու թյան, դրսևոր վում է 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ մամբ հաս տատ ված ճա նա պար
հային երթևե կու թյան այն կա նո նի խախտ մամբ, որի հա մա ձայն՝ վա րոր դը տրանսպոր
տային մի ջո ցը պետք է վա րի սահ ման ված արա գու թյու նը չգե րա զան ցող արա գու թյամբ:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան վկա յա կոչ ված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի VII բաժ նի 68– 70– րդ 
կե տե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ ը նդ հա նուր կա նո նի հա
մա ձայն՝ ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան սահ մա նու մը պայ
մա նա վոր ված է ճա նա պար հի տվյալ վայ րի՝ բնա կա վայ րի սահ ման նե րում կամ բնա կա վայ
րի սահ ման նե րից դուրս գտնվե լու հան գա ման քով: Այս պես, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն` բնա
կա վայ րե րում երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը սահ ման ված է 60  կմ/ժ, բնա կա
վայ րե րից դուրս՝ 90  կմ/ժ, իսկ բնա կա վայ րե րում և բնա կա վայ րե րից դուրս ճա նա պարհ նե րի 
առան ձին հատ ված նե րում կա րող է թույ լատրվել նշված առա վե լա գույն արա գու թյու նից 
տար բեր վող երթևե կու թյան արա գու թյուն՝ դրա հա մար հա տուկ նա խա տես ված ճա նա պար
հային երթևե կու թյան նշա նի կի րառ մամբ: 

Սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից քննարկ ման են թա կա հար ցը վե րա բե
րում է մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից բնա կա վայ րե
րում սահ ման ված երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան գե րա զանցման հա մար առա
ջա ցող վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման խնդիր նե րին: Այդ նկա տա ռու մով 
Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ ճա նա պար հային երթևե
կու թյան ոլոր տում «բ նա կա վայր» հաս կա ցու թյան է ու թյա նը: 

Այս պես` « Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի իմաս տով բնա կա վայր հաս կա ցու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես այն
պի սի կա ռու ցա պատ տա րածք, որի մուտքն ու ել քը նշված են բնա կա վայ րի ճա նա պար հային 
նշան նե րով: Այ սինքն՝ ճա նա պար հային երթևե կու թյան ոլոր տում բնա կա վայր է հա մար վում 
միայն այն կա ռու ցա պատ տա րած քը, որի մուտքն ու ել քը նշված են հա տուկ ճա նա պար հային 
նշան նե րով: Այդ ճա նա պար հային նշան նե րից են 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» ն շան
նե րը, որոնք տե ղա կայ վում են բնա կա վայ րի բո լոր մուտ քե րի` բնա կե լի կա ռու ցա պատ ման 
փաս տա ցի սահ մա նի վրա և կի րառ վում են բնա կա վայ րե րի սկիզ բը նշե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ որևէ կա ռու ցա պատ տա րած քում բնա կա
վայ րե րի հա մար սահ ման ված երթևե կու թյան առանձնա հա տուկ կա նոն նե րը, այդ թվում 
նաև՝ առա վե լա գույն արա գու թյան կա նո նը, կա րող են ունե նալ իրա վա բա նա կան նշա նա կու
թյուն և առա ջաց նել իրա վա կան հետևանքներ, եթե այդ կա ռու ցա պատ տա րած քը հա մա
պա տաս խա նում է բնա կա վայր հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րին: Այլ կերպ ասած՝ բնա կա
վայ րե րում երթևե կու թյան կար գը սահ մա նող ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի 
պա հանջներն այս կամ այն կա ռու ցա պատ տա րած քում կա րող են գոր ծել միայն այդ կա ռու
ցա պատ տա րած քի մուտ քե րի վրա նշված ճա նա պար հային նշան նե րից որևէ մե կի տե
ղադրված լի նե լու դեպ քում: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բնա կա վայ րե
րում սահ ման ված երթևե կու թյան 60  կմ/ժ առա վե լա գույն արա գու թյան կա նո նը կա րող է 
գոր ծել միայն այն դեպ քում, երբ տվյալ կա ռու ցա պատ տա րած քի մուտ քի վրա՝ բնա կե լի կա
ռու ցա պատ ման փաս տա ցի սահ մա նի վրա տե ղադրված է 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի 
սկիզբ» նշան նե րից որևէ մե կը: Այ սինքն՝ վե րոն շյալ պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա րա գա
յում է միայն հնա րա վոր փաս տել, որ տվյալ կա ռու ցա պատ տա րած քում երթևե կու թյան սահ
ման ված առա վե լա գույն արա գու թյու նը 60  կմ/ժ է (ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն
նե րով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում), որը գե րա զան ցելն 
առա ջաց նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այս կամ այն մե խա նի կա կան տրանսպոր տային 
մի ջո ցի հա մար ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան սահ ման ված 
ռե ժի մի փո փո խու թյու նը, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, պայ մա նա վոր ված է տվյալ 
տրանսպոր տային մի ջո ցի՝ բնա կա վայր մուտք գոր ծե լու հան գա ման քով: Այս պես, բնա կա
վայ րից դուրս գտնվող ճա նա պարհ նե րին վա րոր դը, որ պես կա նոն, կա րող է երթևե կել առա
վել բարձր արա գու թյամբ, քան բնա կա վայ րի սահ ման նե րում գտնվող ճա նա պարհ նե րին, 
քա նի որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ մամբ սահ ման ված ը նդ
հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րից դուրս երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու
թյու նը 90  կմ/ժ է (ավ տո մայ րու ղի նե րում՝ 110  կմ/ժ), իսկ բնա կա վայ րե րում՝ 60  կմ/ժ: Այ սինքն՝ 
երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը սահ մա նող ճա նա պար հային նշան նե րի բա
ցա կա յու թյան դեպ քում, որ պես կա նոն, բնա կա վայ րե րից դուրս երթևե կե լիս տրանսպոր
տային մի ջոց նե րի նկատ մամբ տա րած վում է երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան 
90  կմ/ժ– ի (ավ տո մայ րու ղի նե րում՝ 110 կմ/ժ– ի) ռե ժի մը, իսկ բնա կա վայ րե րում երթևե կե լիս՝ 
60  կմ/ժ– ի ռե ժի մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը, բնա կա վայ րից 
դուրս գտնվող ճա նա պար հով վա րե լով որևէ մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջոց, 
մուտք է գոր ծում բնա կա վայր, այդ ան ձի նկատ մամբ սկսում է գոր ծել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ մամբ սահ ման ված՝ բնա կա վայ րում երթևե կու թյան 
թույ լատ րե լի արա գու թյան ռե ժի մը, որը են թադ րում է, որ վա րոր դը պետք է երթևե կի բնա
կա վայ րում թույ լատ րե լի առա վե լա գույն 60  կմ/ժ արա գու թյու նը չգե րա զան ցող արա գու
թյամբ, եթե ճա նա պար հի այդ հատ վա ծում 60  կմ/ժ արա գու թյու նից տար բեր վող երթևե կու
թյան արա գու թյուն սահ ման ված չէ: Ը նդ որում, մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջո ցի 
վա րոր դը պար տա վոր է իր տրանսպոր տային մի ջո ցի արա գու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց
նել բնա կա վայ րում թույ լատ րե լի առա վե լա գույն արա գու թյան ռե ժի մին, եթե տվյալ բնա կա
վայ րի մուտ քի վրա տե ղադրված է 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» նշան նե րից որևէ 
մե կը, քա նի որ միայն այդ պա րա գա յում է կա ռու ցա պատ տա րած քը հա մար վում բնա կա
վայր՝ ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի իմաս տով: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան ձը կա րող է բնա կա վայ րում սահ
ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար Վար
չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով են
թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հետևյալ պայ ման նե րի, inter alia, միա ժա մա
նա կյա առա կա յու թյան դեպ քում. 

1) ի րա վա խախ տու մը կա տար վել է այն պի սի վայ րում, որը հա մա պա տաս խա նում է 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան ոլոր տում «բ նա կա վայր» հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րին, 
այ սինքն՝ 

–  ի րա վա խախտ ման վայ րը կա ռու ցա պատ տա րածք է, 
–   այդ կա ռու ցա պատ տա րած քի մուտ քե րի վրա տե ղադրված է 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա

կա վայ րի սկիզբ» նշան նե րից որևէ մե կը, 
2) ի րա վա խախտ ման կա տար ման վայ րում բնա կա վայ րե րում սահ ման ված 60  կմ/ժ 

առա վե լա գույն արա գու թյու նից տար բեր վող երթևե կու թյան արա գու թյուն թույ լատրված չէ 
(ճա նա պար հի տվյալ հատ վա ծում 3.24 «Առա վե լա գույն արա գու թյան սահ մա նա փա կում» 
ճա նա պար հային նշա նը կի րառ ված չէ):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին որո շում նե րում անդրա դառ նա լով « Տե սան կա րա
հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթևե կու
թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ
թի առանձնա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա
հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 6– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյա
նը, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ նշված օրեն քի իմաս տով իրա վա
խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, այ սինքն՝ առ կա է իրա վա խախտ
ման փաս տը, եթե տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա
խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև առ կա է ակնհայտ հա մընկ նում, որը որևէ կաս կած չի 
հա րու ցում: Այլ կերպ ասած՝  տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ
նա բեր ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի հա մար ան ձին պա
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տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ան հրա ժեշտ պայ ման է տե սա նյու թում կամ լու սան կա
րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան 
կաս կած չհա րու ցե լը (տե՛ս օրի նակ, Աի դա Նա զա րյանն ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա
նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» 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 որո շու մը)։

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել 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 հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձնա
հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման 
գլ խա վոր առանձնա հատ կու թյունն 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 հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում իրա վա խախտ ման 
փաս տը հա մար վում է հաս տատ ված, եթե տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված 
արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև առ կա է ակնհայտ հա մընկ նում, 
որը որևէ կաս կած  չի  հա րու ցում: Նշված հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ օրենսդի րը տե
սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային 
երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա
կան վա րույ թի հա մար նա խա տե սել է միայն եր կու փուլ՝ իրա 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: Նշված 
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 սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ
կա նիշ նե րի ակնհայտ հա մընկնման, այդ հա մընկ նման վե րա բե րյալ որևէ կաս կա ծի կամ վե
րա պահ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հաս տատ վում է իրա վա խախտ ման փաս տը, և 
բա ցա կա յում է նաև իրա վա խախտ ման հետ կապ ված այլ հան գա մանքնե րի պարզ ման, 
հետևա բար նաև՝ ըն թա ցիկ փու լի ան հրա ժեշ տու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ գոր ծե րով իրա
կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով որևէ 
իրա վա կար գա վո րում նա խա տես ված չէ այն դեպ քե րի հա մար, երբ տե սա նյու թում կամ լու
սան կա րում ամ րագրված արար քի հատ կա նիշ նե րի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած է հա րու ցում, և օրենսդրա 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 զրկ ված է այդ կաս կա
ծը փա րա տե լու նպա տա կով ապա ցույց ներ ձեռք բե րե լու և դրանք գնա հա տե լու հնա րա վո
րու թյու նից: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տե սա նյու թում կամ լու սան կա րում ամ
րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի կաս կած հա րու ցե լու դեպ քե րի վե
րա բե րյալ հա մա պա տաս խան կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հա րուց
ված վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րը (տե՛ս Լու սի նե Վի րա բյանն ը նդ դեմ 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/1570/05/14 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը)։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ ը նդ հա նուր կա նո նի հա
մա ձայն՝ բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը 
գե րա զան ցե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույթն ըն թա ցիկ փու լով ան ցկաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է: 
Նշված ը նդ հա նուր կա նո նը կի րա ռե լի է, inter alia, այն դեպ քե րի հա մար, երբ մե խա նի կա կան 
տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դի հա մար տե ղի է ունե ցել երթևե կու թյան սահ ման ված 
առա վե լա գույն արա գու թյան ռե ժի մի փո փո խու թյուն, սա կայն որևէ ող ջա միտ կաս կած չի 
կա րող առա ջա նալ են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րի՝ բնա կա վայր հաս կա
ցու թյան չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու վե րա բե րյալ, այ սինքն՝ իրա վա խախտ ման 
կա տար ման վայ րի՝ բնա կա վայր հան դի սա նա լու փաստն ան վի ճե լի է ան կախ այն հան գա
ման քից, թե տվյալ բնա կա վայ րի կոնկ րետ որ փո ղո ցում է կա տար վել իրա վա խախ տու մը:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու
թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու որոշ դեպ քե րում այդ վար չա կան վա րույ թը պետք է ունե նա ոչ 
միայն հա րուց ման և եզ րա փա կիչ, այլ նաև ըն թա ցիկ փուլ: Ը ստ Վճռա բեկ դա տա րա նի եզ
րա հանգման՝ բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու
թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ
ված վար չա կան վա րույ թը պետք է ունե նա ըն թա ցիկ փուլ` որ պես վե րը նշված ը նդ հա նուր 
կա նո նից բա ցա ռու թյուն, հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) տ վյալ մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դի հա մար տե ղի է ունե ցել 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան սահ ման ված ռե ժի մի փո փո
խու թյուն, 

2) ող ջա միտ կաս կած է առա ջա ցել այն հար ցի շուրջ, թե արդյոք տվյալ մե խա նի կա
կան տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դի կող մից 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն 
արա գու թյան գե րա զան ցու մը տե ղի է ունե ցել բնա կա վայ րում, թե ոչ: 

Այլ կերպ ասած` այն դեպ քում, երբ որևէ մե խա նի կա կան տրանսպոր տային մի ջո ցի վա
րորդ, բնա կա վայ րե րից դուրս գտնվող ճա նա պար հով երթևե կե լով այդ պի սի ճա նա պարհ նե
րի հա մար սահ ման ված առա վե լա գույն արա գու թյան ռե ժի մով, մուտք է գոր ծում բնա կա
վայր, և ող ջա միտ կաս կած է առա ջա ցել են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րի՝ 
բնա կա վայր հան դի սա նա լու կամ չհան դի սա նա լու հար ցի կա պակ ցու թյամբ, ապա այդ ան ձը 
կա րող է են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան բնա կա վայ րում սահ ման ված 
60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար միայն այն պա
րա գա յում, երբ վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում հաս տատ վել է Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի հիմ քով ան ձին վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող՝ սույն որոշ մամբ նկա
րագրված փաս տա կան հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը: 

Վե րոգ րյալ վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ
րա կա ցու թյան, որ ճա նա պար հային երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյան սահ ման
ված ռե ժի մի փո փո խու թյան և են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րի՝ բնա կա
վայր հան դի սա նա լու կամ չհան դի սա նա լու վե րա բե րյալ ող ջա միտ կաս կա ծի առ կա յու թյան 
դեպ քում բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը 
գե րա զան ցե լու՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ 
հոդ վա ծում նկա րագրված զան ցա կազ մի առ կա յու թյու նը կա րող է հաս տատ վել կամ հերք վել 
բա ցա ռա պես « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն
քով սահ ման ված կար գով, այդ թվում` վար չա րա րու թյան հիմ նա րար սկզբունքնե րի պահ
պան մամբ վար չա կան մարմ նի կող մից իրա 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 միայն այդ փու լում է հնա րա վոր 
ձեռք բե րել տե ղե կու թյուն ներ և ապա ցույց ներ այն մա սին, թե են թադ րյալ իրա վա խախտ ման 
կա տար ման վայ րը ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի իմաս տով հան դի սա նում է 
արդյոք բնա կա վայր, թե ոչ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որոշ ման հա մա ձայն` Արտյոմ Նա զա րյա նը են
թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված արար քի կա տար ման 
հա մար և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա
մար, որ Արտյոմ Նա զա րյա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող «VOLKSWAGEN» 
մակ նի շի «24 ՏՕ479» պետ հա մա րա նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցի վա րոր դը 20.04.2014 
թվա կա նին` ժա մը 09:58– ին, Սու րե նա վան գյու ղում երթևե կել է 72  կմ/ժ արա գու թյամբ, այ
սինքն` (հա նե լով արա գա չափ սար քի հնա րա վոր սխա լան քի 10 կմ/ժ չա փը) գե րա զան ցել է 
երթևե կու թյան սահ ման ված արա գու թյու նը 2  կմ/ժ– ով: 
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Արտյոմ Նա զա րյա նը վար չա կան կար գով բո ղո քար կել է Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որո շու մը, որի քննարկ
ման ար դյուն քում Ոս տի կա նու թյան պե տի կող մից 06.06.2014 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 
17– 4– 8960 որոշ ման հա մա ձայն՝ Արտյոմ Նա զա րյա նի վար չա կան բո ղո քը թողնվել է առանց 
բա վա րար ման, իսկ բո ղո քարկ վող վար չա կան ակ տը՝ ան փո փոխ:

Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե լով, մաս նա վո րա պես, պատ ճա ռա բա նել է, որ «(...) հայց
վորն արա գու թյան սահ ման ված չա փի գե րա զան ցու մով երթևե կել է Սու րե նա վան գյու ղի 
տա րած քում, իսկ այդ գյու ղի տա րածք մուտք գոր ծե լուց առաջ հայց վո րը տե ղյակ է եղել, որ 
մուտք է գոր ծում բնա կա վայր, ան կախ այն հան գա ման քից` մուտ քից առաջ հա մա պա տաս
խան բնա կա վայ րի վե րա բե րյալ ճա նա պար հային նշան առ կա է եղել, թե ոչ (...)»։ 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Արտյոմ Նա զա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա
րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ ը ստ է ու թյան հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի պատ ճա
ռա բա նու թյուն նե րը: Վե րաքննիչ դա տա րանն իր որոշ մամբ, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ 
«(...) [Արտյոմ Նա զա րյա նի] այն պնդու մը, որ մինչև տե սան կա րա հա նող սար քին հաս նե լը 
որևէ բնա կա վայ րի տե ղա կայ ման մա սին տե ղե կաց նող տե ղե կատ վու թյան նշա նի չի հան
դի պել, հիմք չի կա րող հան դի սա նալ (...) սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան տույժ նշա նա
կե լու մա սին որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար (...)»:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա
ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը. 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որոշ մամբ Արտյոմ Նա զա րյա նը վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան է են թարկ վել լու սան կա րա հա նող տեխ նի կա կան մի ջո ցի՝ արա գա չափ 
սար քի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նո նի խախտ ման՝ 
բնա կա վայ րում սահ ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա
զան ցե լու հա մար, որի առ կա յու թյու նը վար չա կան մար մի նը հաս տատ ված է հա մա րել այդ 
տեխ նի կա կան մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ ստաց ված լու սան կա րի հի ման վրա: Մինչ դեռ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ լու սան կա րը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս պար
զե լու այն հար ցը, թե լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ
նե րի միջև առ կա է արդյոք որևէ կաս կած հա րու ցող ակնհայտ հա մընկ նում: 

Այս պես` Վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ բնա կա վայ րում սահ
ման ված 60  կմ/ժ երթևե կու թյան առա վե լա գույն արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար Վար
չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.4– րդ հոդ վա ծով նա խա տես
ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է վրա հաս նել հետևյալ պայ ման նե րի, 
inter alia, միա ժա ման կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) ի րա վա խախ տու մը կա տար վել է այն պի սի վայ րում, որը հա մա պա տաս խա նում է 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան ոլո ր տում «բ նա կա վայր» հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րին, 
այ սինքն՝ իրա վա խախտ ման վայ րը կա ռու ցա պատ տա րածք է, որի մուտ քե րի վրա տե
ղադրված է 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» նշան նե րից որևէ մե կը, 

2) ի րա վա խախտ ման կա տար ման վայ րում թույ լատրված չէ երթևե կել բնա կա վայ րե
րում սահ ման ված 60  կմ/ժ առա վե լա գույն արա գու թյու նից ավե լի բարձր արա գու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքնե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե („ex officio“): 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 ապա 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 ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա
բե րյալ 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 (...) պա հան ջում է, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանքնե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հե տա
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զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, որո
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 
ոլոր տում եղած այն բո լոր ապա ցույց նե րը, որոն ցով նա հիմ նա վո րում է իր պա հանջնե րը 
կամ առար 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 ոլոր տում եղած այն բո լոր ապա ցույց նե րը, որոնք հիմ նա
վո րում են հա կա ռակ կող մի պա հանջնե րը կամ առար կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ 
մա սի հա մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ապա 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:

Վե րոգ րյալ իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա րա նը գործն ը ստ 
է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա
նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ապա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ
ման մի ջո ցով: Վար չա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյան հա մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծում 
եղած բո լոր ապա ցույց նե րը գնա հա տում է ներ քին հա մոզ մամբ, որը պետք է հիմն ված լի նի 
գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան 
վրա։ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ վար չա կան դա տա վա րու
թյու նում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու („ex officio“) սկզբուն քը 
դա տա կան ապա ցուց ման գոր ծըն թա ցում, մաս նա վո րա պես, դրսևոր վում է կոնկ րետ գոր ծի 
լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա վա բա նա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա
նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով ապա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա
տա րա նի պար տա կա նու թյամբ։ Թեև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման պար
տա կա նու թյու նը կրում են կող մե րը, սա կայն վար չա կան դա տա րա նը, կաշ կանդ ված չլի նե լով 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած ապա ցույց նե րով, պար տա վոր է գոր ծի լուծ
ման հա մար ան հրա ժեշտ ապա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով իր նա խա ձեռ նու թյամբ 
ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ և պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքնե րը պար զե լու ու գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը չի կա տա րել իր 
այդ դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյու նը և չի պա հան ջել ան հրա ժեշտ ապա ցույց ներ սույն 
գոր ծի քննու թյան ու լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա
մանքնե րի վե րա բե րյալ, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից: Այս պես, սույն 
գոր ծի փաս տա կան կող մի ուսում նա սի րու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ Արտյոմ Նա զա
րյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան բնա կա վայ րում սահ ման ված 
արա գու թյու նը գե րա զան ցե լու հա մար, իսկ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չէր կա րող առ կա 
չլի նել ող ջա միտ կաս կած այն հար ցի շուրջ, թե են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման 
վայ րը ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի իմաս տով հան դի սա նում է արդյոք բնա
կա վայր, թե ոչ: Հետևա բար, տվյալ դեպ քում Դա տա րա նը պետք է պար զեր այն հան գա ման
քը, թե Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 
1401616158 որոշ մամբ Արտյոմ Նա զա րյա նին մեղ սագրվող են թադ րյալ իրա վա խախտ ման 
կա տար ման պա հին այդ իրա վա խախտ ման կա տար ման վայ րը ճա նա պար հային երթևե կու
թյան կա նոն նե րի իմաս տով հա մա պա տաս խա նում էր արդյոք բնա կա վայր հաս կա ցու թյան 
չա փա նիշ նե րին, թե ոչ: Մաս նա վո րա պես, սույն գոր ծով Դա տա րա նը պետք է պար զեր՝ 
արդյոք վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով ար ձա նագրված արա գու թյան գե րա զան ցու մը կա
տար վել է այն պի սի կա ռու ցա պատ տա րած քում, որի մուտ քե րի վրա են թադ րյալ իրա վա
խախտ ման կա տար ման պա հին տե ղադրված է եղել 5.23.1 և 5.23.2 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» 
նշան նե րից որևէ մե կը:
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Մինչ դեռ Դա տա րա նը չի ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ Ոս տի կա նու թյան 30.04.2014 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401616158 որոշ ման հիմ քում ըն կած 
փաս տա կան հան գա մանքնե րի ամ բող ջա կան վեր հան ման և դրանց վե րա բե րյալ բո լոր 
հնա րա վոր ապա ցույց նե րի ձեռք բեր ման ուղ ղու թյամբ, ին չը հաշ վի չի առնվել Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի կող մից:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ և 163– րդ հոդ
ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար՝ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո բարձրաց ված հար ցադ րում նե րին պա տաս խա նե լու նպա տա կով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման մաս նա կի, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա
կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 

դա տա րա նի 15.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում: 

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1769/05/15
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1769/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Առա քե լյան 
Դա տա վոր ներ`   Հ. Բեդևյան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն . ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ար թուր Մի քայե լյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հայկ Սա

հա կյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 21.01.2016 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ար թուր Մի քայե լյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար
հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ոս տի կա նու թյուն)՝ Ոս տի կա նու թյան 
09.02.2015 թվա կա նի թիվ 1502652006 որո շու մը 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 թուր Մի քայե լյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Ոս տի կա նու թյան 

09.02.2015 թվա կա նի թիվ 1502652006 որո շու մը։
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Ավե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

20.08.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 21.01.2016 

թվա կա նի որոշ մամբ Ար թուր Մի քայե լյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և 
Դա տա րա նի 20.08.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար թուր Մի քայե լյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 

ՀՀ օրենսգրքի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124– րդ 
հոդ վա ծի 21– րդ մա սը, նույն օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը 

չի պա րու նա կում գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հաս տատ ված բո լոր հան գա մանքնե րի շա
րադ րան քը: Այս պես, Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի թիվ 1502652006 որո շու մը որևէ 
ձևով չի բո վան դա կում կան գա ռի և կա յան ման այն կոնկ րետ կա նո նը, որի խախտ ման հա
մար Ար թուր Մի քայե լյա նը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս գրքի՝ 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ 
մա սով են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Հետևա բար վի ճարկ վող վար չա
կան ակտն ըն դուն վել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
281– րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 21.01.2016 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունի հետևյալ փաս տը.
Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1502652006 որոշ ման հա մա ձայն՝ Ար թուր Մի քայե լյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի՝ իրա վա
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ մա սով, 
և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ 
վեր ջինս 12.01.2015 թվա կա նին Երևան քա ղա քի Ազա տու թյան և Բա բա յան փո ղոց նե րի խաչ
մե րու կի հատ վա ծում խախ տել է կան գառ կա տա րե լու կա նոն նե րը (գ.թ. 7): 

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի 
վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախտ ման հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված 
վար չա կան ակ տե րի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջնե րի վե րա բե րյալ, կարևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցադրմա նը, թե արդյո՞ք ճա նա պար հային երթևե կու
թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լուն ուղղ ված վար չա կան ակ տը պետք է նշում պա րու նա կի ճա նա պար հային երթևե կու
թյան այն կոնկ րետ կա նո նի մա սին, որի խախտ ման հա մար ան ձը են թարկ վում է վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 279– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը քննե լիս մար մի նը (պաշ տո նա
տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վե՞լ է արդյոք վար չա կան իրա վա խախ տում, 
արդյոք տվյալ ան ձը մե ղա վո՞ր է այն կա տա րե լու մեջ, արդյոք նա են թա կա՞ է վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան, կա՞ն արդյոք պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող 
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հան գա մանքներ, պատ ճառ վե՞լ է արդյոք գույ քային վնաս, (...) ինչ պես նաև պար զել գոր ծի 
ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքներ:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` քննե լով վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր ծը, մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) 
գոր ծի վե րա բե րյալ որո շում է ըն դու նում: (...) Որո շու մը պետք է պա րու նա կի` այն ըն դու նած 
մարմ նի (պաշ տո նա տար ան ձի) ան վա նու մը, գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կա թի վը, տե ղե կու
թյուն ներ այն ան ձի մա սին, որի վե րա բե րյալ քննվում է գոր ծը, գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում 
հաս տատ ված հան գա մանքնե րի շա րադ րան քը, տվյալ վար չա կան իրա վա խախտ ման հա
մար պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սող նոր մա տիվ ակ տի նշու մը, գոր ծի վե րա բե րյալ 
ըն դուն ված որո շու մը (...):

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 282– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` քննե լով վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծը, մար մի նը (պաշ տո նա
տար ան ձը) ըն դու նում է հետևյալ որո շում նե րից մե կը` (1) վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին, (2) գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` տրանսպոր տային մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից կան գա ռի և (կամ) 
կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լը` առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի չա փով:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը 
խախ տե լը, եթե կան գառ կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը կապ ված չէ տրանսպոր տային մի
ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղևո րի առող ջա կան վի ճա կի հետ՝ առա ջաց նում է 
տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա պա տի կի չա փով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդի րը, Վար չա կան իրա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքում սահ մա նե լով վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բե րյալ վա րույ թի կար գը, նշված օրենսգրքի 282– րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է վար չա կան 
իրա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան վար չա կան մարմ նի կող մից ըն
դուն վող վերջ նա կան որո շում նե րի տե սակ նե րը՝ (ա) վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին, 
(բ) գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին: Իսկ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծով օրենսդիրն ամ րագ րել է վար չա կան իրա վա խախտ ման 
գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն վող վե րը նշված որո շում նե րի բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջնե րը, որոն ցից մեկն այն է, որ այդ որո շում նե րը պետք է պա րու նա կեն, inter alia, 
գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հաս տատ ված հան գա մանքնե րի շա րադ րան քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծով վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն
ված որո շում նե րին ներ կա յաց վող՝ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հաս տատ ված հան գա
մանքնե րի շա րադ րան քը պա րու նա կե լու մա սին պա հան ջը նախևա ռաջ պետք է դի տարկ վի 
նույն օրենսգրքի 279– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մարմ նի կող մից պար տա դիր պարզ ման են թա
կա վե րոգ րյալ հան գա մանքնե րի հա մա տեքս տում: Այլ կերպ ասած՝ վար չա կան իրա վա
խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն ված որոշ ման մեջ պետք է շա րադրված լի նեն այն 
հան գա մանքնե րը, որոնք են թա կա են պար տա դիր պարզ ման վար չա կան իրա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ վա րույ թի ըն թաց քում. դրանք են, inter alia, (ա) վար չա կան իրա վա խախ
տում կա տար ված լի նե լու փաս տը, (բ) ան ձի մե ղա վո րու թյու նը վար չա կան իրա վա խախտ
ման կա տար ման մեջ, (գ) ան ձի՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա լի նե լը, 
(դ) պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ ծան րաց նող հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու
նը, (ե) վար չա կան իրա վա խախտ ման հետևան քով գույ քային վնաս պատ ճառ ված լի նե լը, 
(զ) գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքներ: Այս պի սով, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն
վող վերջ նա կան որո շում նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն նշված օրենսգրքով դրանց 
ներ կա յաց վող հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րին:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի 
խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց ման հա մար հիմք հան դի
սա ցող զան ցա կազ մե րի նկա րագ րու թյու նը նա խա տես ված է Վար չա կան իրա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով, մաս նա վո րա պես՝ նույն օրենսգրքի 124– րդ, 124.1– րդ, 
124.3– րդ, 124.4– րդ, 124.6– րդ և մի շարք այլ հոդ ված նե րով: Օրենսդի րը Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ
վու թյուն է նա խա տե սել ճա նա պար հային երթևե կու թյան առան ձին կա նոն նե րի խախտ ման 
հա մար. այդ պի սի զան ցանք է նաև նույն հոդ վա ծի 21– րդ մա սում նա խա տես ված կան գա ռի 
կամ կա յան ման կա նոն նե րի խախ տու մը: 

« Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
9– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման 
բնա գա վա ռում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը (...) (գ) հաս տա տում է 
ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը (...):

Նշված իրա վա նոր մից հետևում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար
հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը սահ մա նե լու լիա զո րու թյունն օրենսդի րը վե րա պա հել է 
ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը: Վեր ջինս, հիմք ըն դու նե լով « Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան
վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույ թով իրեն վե
րա պահ ված լիա զո րու թյու նը, 28.06.2007 թվա կա նին ըն դու նել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տրանսպոր տային 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» 
թիվ 955– Ն որո շու մը, որի թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ վել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րը: Ը նդ որում, կան գա ռի և կա յան ման կա
նոն նե րը նա խա տես ված են նշված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի « Կան գա ռը և կա յա նու մը» 
վեր տա ռու թյամբ IX բաժ նի 78– 86– րդ կե տե րով:

Ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան առա ջաց ման հիմք հան դի սա ցող և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նկա րագրված զան ցա կազ մե րի ուսում նա սի րու թյու նը վկա յում է, 
որ որոշ դեպ քե րում այդ զան ցա կազ մե րը հղում են կա տա րում ճա նա պար հային երթևե կու
թյան կա նոն նե րին՝ առանց դրանք նկա րագ րե լու կամ ման րա մաս նե լու: Օրի նակ՝ Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ մա սով ամ
րագրված զան ցա կազ մի դիս պո զի ցիան ունի հետևյալ տես քը. «տ րանսպոր տային մի ջոց նե
րի վա րորդ նե րի կող մից կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լը»: Նշված 
օրենսդրա կան ձևա կեր պու մից հետևում է, որ քննարկ վող զան ցա կազ մը չի կոնկ րե տաց
նում, թե որոնք են կան գա ռի կամ կա յան ման այն կա նոն նե րը, որոնց խախտ ման հա մար 
առա ջա նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Սա կայն ակնհայտ է, որ Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի քննարկ վող իրա վադ
րույ թի հի ման վրա վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը ծա գում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
28.06.2007 թվա կա նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան 
կա նոն նե րը և տրանսպոր տային 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» թիվ 955– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի « Կան
գա ռը և կա յա նու մը» վեր տա ռու թյամբ IX բաժ նի 78– 86– րդ կե տե րով նա խա տես ված կա նոն
նե րի խախտ ման հա մար: Հետևա բար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 21– րդ մա սի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել այն հար ցը, թե տրանսպոր տային մի ջո
ցի վա րոր դի կող մից խախտ վել է արդյոք կան գա ռի կամ կա յան ման վե րոգ րյալ կա նոն նե րից 
որևէ մե կը, թե ոչ: 

Անդ րա դառ նա լով ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար ան
ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար չա կան ակ տե րի բո
վան դա կու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի հա մա պա տաս խան զան ցա կազ մը 
հղում է կա տա րում ճա նա պար հային երթևե կու թյան այս կամ այն կա նո նին՝ առանց ման րա
մաս նե լու այդ կա նո նի բո վան դա կու թյու նը, ապա տվյալ զան ցա կազ մի հի ման վրա ան ձին 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար չա կան ակ տը պետք է նշում 
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պա րու նա կի ճա նա պար հային երթևե կու թյան այն կոնկ րետ կա նո նի մա սին, որի խախտ ման 
հա մար ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: Նման դա տո ղու թյան հա մար 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն իրա վա կան կար գա վո րու մը, որի հա մա
ձայն՝ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին որո շու մը պետք է պա րու նա կի, inter alia, գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում հաս տատ ված հան գա մանքնե րի շա րադ րան քը: Այլ կերպ ասած՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ
ման հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն ուղղ ված վար չա կան 
գոր ծի շրջա նակ նե րում հաս տատ ման են թա կա հան գա մանքնե րից մե կը վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան են թա կա ան ձի կող մից խախտ ված ճա նա պար հային երթևե կու թյան 
կոնկ րետ կա նոնն է, որը պետք է ան պայ մա նո րեն նե րառ վի վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին որոշ ման բո վան դա կու թյան մեջ, եթե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմք 
հան դի սա ցող հա մա պա տաս խան զան ցա կազ մը չի պա րու նա կում ճա նա պար հային երթևե
կու թյան տվյալ կա նո նի նկա րագ րու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ
վա ծով վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն ված որո շում նե րին ներ կա
յաց վող՝ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հաս տատ ված հան գա մանքնե րի շա րադ րան քը պա
րու նա կե լու մա սին պա հան ջը ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա
մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու որո շում նե րի առու մով պետք է 
մեկ նա բան վի հետևյալ կերպ.

1)  ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին որո շու մը պետք է պա րու նա կի, inter alia, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան այն կա նո նի նոր մա տիվ ձևա կեր պու մը կամ այդ կա
նո նը սահ մա նող իրա վա նոր մին ուղղ ված հղու մը, որը խախտ վել է տվյալ ան ձի կող մից, 

2) ե թե Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես
ված հա մա պա տաս խան զան ցա կազ մը չի պա րու նա կում ճա նա պար հային երթևե կու թյան 
կոնկ րետ կա նո նի նկա րագ րու թյու նը, ապա այդ զան ցա կազ մի հիմ քով վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին որո շու մը պետք է պա րու նա կի, inter alia, ճա նա պար հային երթևե կու
թյան այն կա նո նի իրա վա կան նկա րագ րու թյու նը, որի խախտ ման հա մար ան ձը են թա կա է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան,

3)  ճա նա պար հային երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին որո շու մը պետք է պա րու նա կի, inter alia, տվյալ ան ձի կող մից կա տար
ված այն արար քի նկա րագ րու թյու նը, որն առա ջաց րել է ճա նա պար հային երթևե կու թյան 
կոնկ րետ կա նո նի խախ տում:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ար թուր Մի քայե լյա նը Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 
թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502652006 որոշ մամբ են թարկ վել է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124– րդ 
հոդ վա ծի 21– րդ մա սով և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով, 
այն բա նի հա մար, որ վեր ջինս 12.01.2015 թվա կա նին Երևան քա ղա քի Ազա տու թյան և Բա
բա յան փո ղոց նե րի խաչ մե րու կի հատ վա ծում խախ տել է կան գառ կա տա րե լու կա նոն նե րը: 
Ը նդ որում, Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
թիվ 1502652006 որոշ ման բո վան դա կու թյան մեջ առ կա չէ որևէ նշում այն մա սին, թե Ար թուր 
Մի քայե լյա նը կան գառ կա տա րե լու կոնկ րետ որ կա նո նի խախտ ման հա մար է են թարկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Դա տա րա նը մեր ժել է Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա
նա կե լու մա սին» թիվ 1502652006 որո շու մը վե րաց նե լու մա սին Ար թուր Մի քայե լյա նի հայ ցա
պա հան ջը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
հիմ քե րը բա ցա կա յում են: Դա տա րա նը մաս նա վո րա պես գտել է, որ Ոս տի կա նու թյան 
09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502652006 որո շու մը «(...) 
հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ օրենսդրու թյամբ դրան առա ջադրված պա հանջնե րին (...)», 
քա նի որ այն բա վա րա րում է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
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281– րդ հոդ վա ծով վար չա կան իրա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բե րյալ ըն դուն ված որո շում նե
րին ներ կա յաց վող բո լոր չա փա նիշ նե րին:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ար թուր Մի քայե լյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքննիչ բո
ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ ը ստ է ու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի 
կող մից ար տա հայտ ված դիր քո րոշ ման հետ: Վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որոշ
մամբ, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502652006 որո շու մը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է Վար
չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րին, 
քա նի որ «(...) վի ճարկ վող ակ տում հստա կո րեն վկա յա կոչ ված է և՛ այն իրա վա կան նոր մը, 
որի հիմ քով հայց վո րը են թարկ վել է պա տաս խա նատ վու թյան, և՛ այն արար քը, որը նա խա
տես ված է տվյալ իրա վա կան նոր մով որ պես պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հան գա
մանք (...)»։

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րից, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի բո վան դա կու թյան ուսում նա սի րու թյու նից 
հետևում է, որ Ոս տի կա նու թյու նը, Ար թուր Մի քայե լյա նին են թար կե լով վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան կան գա ռի կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, այդ ակ տում չի նշել, թե Ար թուր 
Մի քայե լյա նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել
վա ծի IX բաժ նով սահ ման ված կան գա ռի կոնկ րետ որ կա նոնն է խախ տել: Վար չա կան մար
մի նը բա վա րար վել է միայն վի ճարկ վող որոշ ման մեջ ար ձա նագ րե լով, որ Ար թուր Մի քայե
լյա նը 12.01.2015 թվա կա նին Երևան քա ղա քի Ազա տու թյան և Բա բա յան փո ղոց նե րի խաչ մե
րու կի հատ վա ծում խախ տել է կան գառ կա տա րե լու կա նոն նե րը՝ առանց ման րա մասն շա
րադ րե լու վեր ջի նիս կող մից կա տար ված արար քի փաս տա կան և իրա վա կան նկա րագ րու
թյու նը: Այլ կերպ ասած` տվյալ դեպ քում Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502652006 որո շու մը չի պա րու նա կում Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ճա նա պար հային երթևե կու թյան այն կա նո նի նոր մա տիվ ձևա կեր պու մը կամ 
այդ կա նո նը սահ մա նող իրա վա նոր մին ուղղ ված հղու մը, որը խախտ վել է Ար թուր Մի քայե
լյա նի կող մից, ինչ պես նաև վեր ջի նիս կող մից կա տար ված այն արար քի նկա րագ րու թյու նը, 
որը հա կա սում է (չի հա մա պա տաս խա նում) ճա նա պար հային երթևե կու թյան կոնկ րետ կա
նո նով սահ ման ված իրա վա կար գա վոր ման բո վան դա կու թյա նը:

Սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայն՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա
նա կե լու մա սին» թիվ 1502652006 որո շու մը՝ որ պես Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման հա մար վար չա
կան տույժ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ որո շում, պետք է պա րու նա կեր ճա նա պար հային ենթևե
կու թյան այն կա նո նի հստակ շա րադ րան քը, որը խախտ վել է Ար թուր Մի քայե լյա նի կող մից՝ 
հղում կա տա րե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955– Ն որոշ ման թիվ 1 
հա վել վա ծի IX բաժ նով սահ ման ված կան գա ռի կոնկ րետ կա նո նը սահ մա նող իրա վա կան 
նոր մին (նոր մե րին), ինչ պես նաև Ար թուր Մի քայե լյա նի կող մից կա տար ված այն արար քի 
ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը, որի կա տա րու մը դիտ վում է որ պես ճա նա պար հային 
երթևե կու թյան հա մա պա տաս խան կա նո նի խախ տում: Նշված պայ ման նե րին բա վա րա րե
լու դեպ քում միայն Ոս տի կա նու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ 1502652006 որո շու մը կհա մա պա տաս խա ներ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե
րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 281– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հանջնե րին: Հետևա բար 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը են թա կա է 
ան վա վեր ճա նաչ ման՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
281– րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու հիմ քով, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա
տա րան նե րի կող մից:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 151– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:
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Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 Վճռա բեկ դա տա րա նի 
լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի վե
րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րագրված` ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր: 
Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից: Տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա
տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար (...):

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի հա մա ձայն՝ դա տա
րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու
թյուն նե րը և ֆի զի կա կան ան ձինք՝ (...) վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ հա
մա պա տաս խան լիա զոր ված մար մին նե րի ըն դուն ված որոշ ման դեմ գան գատ նե րով (...):

Հաշ վի առ նե լով, որ հայց վորն ազատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մից, իսկ վճռա
բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով 
հայ ցա դի մու մի, վե րաքննիչ բո ղո քի և վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի վճար
ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով են թա կա է կա տար ման Ոս տի կա նու թյան կող մից, հետևա բար վեր ջի նից ՀՀ պե
տա կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձման 4.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մում ներ կա յաց
նե լու, 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու և 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ
պես վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար օրեն քով նա խա տես ված պե տա կան տուր քի 
գու մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

21.01.2016 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել. հայ ցը բա վա րա րել` ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
« Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 09.02.2015 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1502652006 որո շու մը ճա նա չել ան վա վեր:

2. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյու նից ՀՀ պե
տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 4.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար սահ ման ված պե
տա կան տուր քի գու մար:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյու նից ՀՀ պե տա
կան բյու ջե բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված 
պե տա կան տուր քի գու մար:

ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու 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. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5084/05/14
դա տա րա նի որո շում                2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5084/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ք. Մկո յան
Դա տա վոր ներ`   Ա. Առա քե լյան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Գե ղամ Սի մո նյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա

կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 01.10.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Գեղամ Սի մո նյա նի 
հայ ցի ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան)` 16.05.2014 
թվա կա նի թիվ Վ– 20/1561 որո շու մը 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՝ Գե ղամ Սի մո նյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Քա ղա քա պե տա րա նի 

16.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1561 որո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 06.05.2015 

թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 01.10.2015 

թվա կա նի որոշ մամբ Գե ղամ Սի մո նյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
06.05.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գե ղամ Սի մո նյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ
նա վո րում նե րով.

Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ, «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա
նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 12– րդ, 16– րդ, հո դված նե րը, խախ տել է 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 26– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ մա սե րը, 27– րդ 
հոդ վա ծը, 42– րդ հոդ վա ծի 7– րդ մա սը:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ գոր ծում բա ցա կա յում է վար չա կան իրա

վա խախտ ման դեպ քի առ կա յու թյու նը հաս տա տող թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի որևէ ապա
ցույց և բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ իրա վա խախտ ման փաս տը 
հաս տատ վում է գոր ծում առ կա « Փար կինգ Սի թի Սեր վիս» ՓԲԸ– ի 31.03.2014 թվա կա նի 
թիվ ԵԼ– ՓՍ/00141603 գրու թյամբ, որը, բա ցի իրա վա խախտ ման դեպ քի շա րադ րան քից, 
բո վան դա կում է նաև կից լու սան կար ներ, որոնք պա րու նա կում են տե սան կա րա հա նող 
սար քի մի ջո ցով ֆիքս ված իրա վա խախտ ման տա րե թի վը և ժա մը, մինչ դեռ դրա նով չի կա
րե լի հաս տատ ված հա մա րել 28.03.2014 թվա կա նի 14:42:14– ից մինչև 15:23:56– ը տրանսպոր
տային մի ջո ցի անընդ մեջ կա յան ված լի նե լու փաս տը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել և փո փո խել 
Վերաքննիչ դա տա րա նի 01.10.2015 թվա կա նի որո շու մը՝ հայ ցը բա վա րա րել: 

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Բո ղո քա բե րին ուղարկ ված ար ձա նագ րու թյա նը կից իրա վա խախտ ման լու սան կար նե

րով ապա ցուց վում է, որ վեր ջի նիս պատ կա նող տրանսպոր տային մի ջո ցը 28.03.2014 թվա
կա նին ժա մը 14:42– ին և ժա մը 15:23– ին 2 ան գամ կա յան ված է եղել ՀՀ օրենսդրու թյամբ 
սահ ման ված վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղե րին բնո րոշ կար միր գետ նան շում նե րով գետ
նանշված և օրենսդրու թյամբ նա խա տես ված ճա նա պար հային նշան նե րով կա հա վոր ված 
հատ վա ծում, իսկ հա մա պա տաս խան տե սագ րու թյան մի ջո ցով հաս տատ վում է այն փաս տը, 
որ նշված տրանսպոր տային մի ջո ցը 28.03.2014 թվա կա նին ժա մը 14:42:13– ից մինչև ժա մը 
14:48:14– ը, այ սինքն` 6 րո պե անընդ մեջ կա յան ված է եղել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1) Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու

թյան վար չու թյան պե տին հաս ցե ագրված « Փար կինգ Սի թի Սեր վիս» ՓԲԸ– ի 31.03.2014 
թվա կա նի թիվ ԵԼ– ՓՍ/00141603 գրու թյան հա մա ձայն` «VAZ 21099» մակ նի շի «11LL099» հա
մա րա նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցը 28.03.2014 թվա կա նին ժա մը 14:42– ից մինչև 28.03.2014 
թվա կա նին ժա մը 15:23– ը կա յան վել է Երևան քա ղա քի Մաշ տո ցի պո ղո տայի հատ ված 8– ում 
գտնվող ավ տո կա յան ման տե ղում և չի վճա րել «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա
նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծով, ինչ պես նաև Երևան 
քա ղա քի ավա գա նու 25.12.2012 թվա կա նի թիվ 557– Ն որոշ մամբ նա խա տես ված տրանսպոր
տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի հա մար սահ ման ված տե ղա կան տուր քը: Նույն գրու
թյամբ հայտնվել է, որ ուղարկ վում է « Փար կինգ Սի թի Սեր վիս» ՓԲԸ– ի կող մից տե սան կա
րա հա նող սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված իրա վա խախտ ման մա սին ապա ցույց ներ 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա
տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար (գ.թ. 12). 

2) Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 04.04.2014 թվա կա նի թիվ 0025433 ար ձա նագ րու թյան 
հա մա ձայն` «VAZ 21099» մակ նի շի «11 LL 099» հա մա րա նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցը 
28.03.2014 թվա կա նին ժա մը 14:42– ից մինչև 28.03.2014 թվա կա նին ժա մը 15:23– ը կա յա նել է 
Երևա նի Մաշ տո ցի պո ղո տայի հատ ված 8– ում գտնվող վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում և չի 
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վճա րել «Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 10– րդ հոդ վա ծով, ինչ պես նաև Երևան քա ղա քի ավա գա նու 25.12.2012 թվա կա նի 
թիվ 557– Ն որոշ մամբ նա խա տես ված տրանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի հա
մար սահ ման ված տե ղա կան տուր քը (գ.թ. 8).

3) Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 16.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1561 որոշ մամբ Գե
ղամ Սի մո նյա նը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ 
հոդ վա ծի կի րառ մամբ են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան` 5.000 ՀՀ դրամ 
տու գան քի (գ.թ. 9):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` Վար չա կան իրա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման 
փաս տի ապա ցուց ման վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե
րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես 
նաև Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 
միա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
161– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո
րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 26– րդ հոդ վա ծի 
1– ին, 2– րդ մա սե րի, 27– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րը խախ տե լու հետևան քով առ կա է 
առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը 
հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք «Ավ տոտ րանսպոր տային մի
ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րի 
շրջա նակ նե րում նույն տա րած քում կա յան ված ավ տո մե քե նայի` եր կու տար բեր ժա մե րին 
կա տար ված լու սան կար նե րը բա վա րար են Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում նկա րագրված իրա վա խախտ ման փաս
տը հաս տատ ված հա մա րե լու և նույն հոդ վա ծի սանկ ցիայի կի րառ մամբ վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լու հա մար:

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 83.5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ բա ցա ռա պես ՀՀ օրենքնե րով են սահ ման վում տուր քե րի տե սակ նե րը, չա փը, 
վճար ման կար գը:

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար գանձվող տուր քը ավ
տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար նույն օրեն քով սահ
ման ված դրույ քա չա փե րի սահ ման նե րում հա մայն քի ավա գա նու կող մից հաս տատ ված չա
փով և նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով հա մայն քի բյու ջե գանձվող պար տա դիր գան
ձույթ է:

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 5– րդ մա սի հա մա ձայն` ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման 
ձևե րը սահ մա նում է հա մայն քի ավա գա նին։

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 12– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման պար տա վո
րու թյու նը ծա գում է տրանսպոր տային մի ջո ցը ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու պա հից։ 

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 16– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ավ տո կա յա նա տե ղի տուրք չվճա րելն առա ջաց նում է 
օրեն քով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյուն։
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Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ
տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվճա րե լը 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հն գա
պա տի կի չա փով։ 

Վե րը նշված իրա վա կար գա վո րում նե րից հետևում է, որ ավ տո կա յա նա տե ղի հա մար 
գանձվող տուր քը հա մայն քի ավա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով հա մայն քի բյու ջե 
գանձվող տե ղա կան տուրք է, որի վճար ման պար տա վո րու թյու նը ծա գում է ավ տոտ րանսպոր
տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու 
պա հից, իսկ այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու իրա վա կան հետևան քը Վար չա կան իրա
վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս
խա նատ վու թյան կի րա ռումն է: Ը նդ որում, օրենսդիրն ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման 
ձևե րը սահ մա նե լու լիա զո րու թյու նը վե րա պա հել է հա մայն քի ավա գա նուն:

«Երևա նի քա ղա քային հա մայն քում ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման և դրա ու ավ
տո կա յա նա տե ղի նկատ մամբ հսկո ղու թյան իրա կա նաց ման ձևե րը սահ մա նե լու մա սին» 
Երևան քա ղա քի ավա գա նու թիվ 563– Ն որոշ ման՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ 6– րդ կե տի 5– րդ են թա կե տի հա մա ձայն` ըն թա ցիկ տար վա մեկ ժամ
վա տուր քը վճար վում է հետևյալ կերպ` ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու պա հից մինչև 5 րո
պե տե ղա կան տուրք չի վճար վում, իսկ 5 րո պե ից ավե լի կա յա նե լու հա մար վճար վում է Երևան 
քա ղա քի ավա գա նու որոշ մամբ մեկ ժամ վա հա մար սահ ման ված տուր քի դրույ քա չա փը` յու րա
քան չյուր մեկ ժա մի հա մար։

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում անդրա դառ նա լով Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծի կար գա վո րում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ սույն գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին Երևան քա ղա
քում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված իրա վա խախ տու մը կա րող էր հա մար վել տե ղի ունե ցած հետևյալ պայ ման
նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քե րում. 

1. ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 5 րո պե ից ավե լի ժա մա նա կով կա
յան վել է Երևան քա ղա քի հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում,

2. չի վճար վել հա մայն քի ավա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով տե ղա կան տուրք: 
Այլ կերպ ասած՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 

124.7– րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում նկա րագրված իրա վա խախտ ման դեպ քի (զան ցան քի) 
առ կա յու թյան հա մար այն դեպ քում, երբ հա մայն քի ավա գա նու որոշ մամբ նա խա տես ված է 
հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում որո շա կի ժա մա նա կա հատ ված ան վճար կա
յա նե լու հնա րա վո րու թյուն, ան հրա ժեշտ է ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը 
սահ ման ված ան վճար ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի ժա մա նա կով հա մայն քային վճա րո վի 
ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու և հա մայն քի ավա գա նու կող մից հաս տատ ված չա փով տե
ղա կան տուրք չվճա րե լու փաս տե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: 

«Ավ տոտ րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 15– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ավ տո կա յա նա տե ղի տուր քի վճար ման նկատ մամբ 
հսկո ղու թյու նը կա րող է իրա կա նաց վել ան մի ջա կա նո րեն կամ է լեկտրո նային հա մա կար գե
րի մի ջո ցով (ն կա րա հա նող, ձայ նաազ դան շա նային հա մա կար գեր և այլն):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վի ճարկ ման 
հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նել մի ջամ
տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող դրույթ նե րը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ
ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում և դրա ըն դուն ման 
պա հի դրու թյամբ գոր ծող օրենքնե րի հի ման վրա (…):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 26– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վե րա բե րե լի է այն ապա ցույ ցը, որն ավե լի կամ պա կաս հա վա նա կան է դարձնում վե ճը լու
ծե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող որևէ փաս տի գո յու թյու նը, քան այն կլի ներ 
առանց այդ ապա ցույ ցի։ Ոչ վե րա բե րե լի ապա ցույցն ան թույ լատ րե լի է ։
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, որո
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը պետք է 
որո շի այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե
րի շրջա նա կում, և նշված ապա ցույց նե րից յու րա քան չյու րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ
տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե որ քա նով է այդ ապա ցույ ցը վե րա բե
րե լի և թույ լատ րե լի տվյալ փաս տա կան հան գա ման քը հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու հա մար:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով սույն գոր ծով 
բարձրաց րած իրա վա կան հար ցադրմա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն պայ ման
նե րում, երբ հա մայն քի ավա գա նու որոշ մամբ նա խա տես ված է հա մայն քային վճա րո վի ավ
տո կա յա նա տե ղում որո շա կի ժա մա նա կա հատ ված ան վճար կա յա նե լու հնա րա վո րու թյուն, 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա
տես ված իրա վա խախտ ման դեպ քի առ կա յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ՝ ավ տոտ րանսպոր
տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը սահ ման ված ան վճար ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի ժա մա
նա կով հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու փաս տը կա րող է հաս տատ
վել այն պի սի ապա ցույ ցով, որը հնա րա վո րու թյուն կտա պար զե լու (ս տու գե լու) կա յան ման 
տևո ղու թյու նը:

Միա ժա մա նակ նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ իրա վա կի րառ պրակ տի կա
յում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված իրա վա խախտ ման դեպքն առա վե լա պես հիմ նա վոր վում է լու սան կա րով, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ ապա ցուց ման այս մի ջո ցի կի րառ
ման առանձնա հատ կու թյուն նե րին: Այս պես՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ լու սան
կա րը տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով ստաց ված և նյու թա կան կրի չի վրա պահ պան ված՝ օբյեկ
տիվ իրա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ունե ցող առար կա նե րի և օպ տի կա կան ազ դան շան նե րի՝ 
ժա մա նա կի տվյալ պա հին ունե ցած ստա տիկ՝ ան շարժ պատ կե րի վե րար տադ րումն է: Այ
սինքն՝ լու սան կա րը կա րող է ար ձա նագ րել միայն օբյեկ տիվ իրա կա նու թյան՝ լու սան կա րա
հան ման պա հին ունե ցած տես քը, ին չը նշա նա կում է, որ այն չի կա րող հիմք հան դի սա նալ 
որևէ գոր ծըն թա ցի տևո ղու թյու նը հաշ վար կե լու հա մար: Հետևա բար ավ տոտ րանսպոր
տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու 
տևո ղու թյու նը լու սան կար նե րով կա րող է հաշ վարկ վել միայն այն դեպ քում, երբ լու սան կար
նե րի քա նա կու թյու նը և դրանց լու սան կա րա հան ման հա ճա խա կա նու թյու նը հնա րա վո րու
թյուն կտան աներկ բայո րեն փաս տե լու, որ ավ տո մե քե նան նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
անընդ մեջ կա յան ված է եղել վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ միայն ավ տո մե քե նայի՝ 
վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յան ված լի նե լու վե րա բե րյալ լու սան կա րը բա վա րար չէ 
ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու 
հա մար օրեն քով սահ ման ված տե ղա կան տուր քը չվճա րե լու իրա վա խախտ ման փաս տը 
հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը կամ դրա կցոր դը հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա
տե ղում կա յա նե լու տևո ղու թյու նը չի կա րող հաշ վարկ վել նաև այն պի սի լու սան կար նե րով, 
որոնք կա տար վել են այն պի սի ժա մա նա կային մի ջա կայ քում, որը չի բա ցա ռում տրանսպոր
տային մի ջո ցը ավ տո կա յա նա տե ղից հե ռա նա լու և կրկին վե րա դառ նա լու հան գա ման քը:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված իրա վա խախտ ման դեպ քի առ կա յու թյու նը կա րող է հիմ նա վոր վել նաև տե սա նյու
թով: Տե սա նյու թը տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով ստաց ված և նյու թա կան կրի չի վրա պահ պան
ված՝ օբյեկ տիվ իրա կա նու թյան տե սո ղա կան ըն կալ ման դի նա միկ՝ շար ժուն պատ կե րի վե րար
տադ րումն է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար ձա նագ րե լու օբյեկ տիվ իրա կա նու թյան (դ րա 
տե սան կա րա հան վող հատ վա ծի) փո փո խու թյու նը՝ ժա մա նա կի (տե սան կա րա հան ման տևո
ղու թյան) ըն թաց քում: Այ սինքն, ի տար բե րու թյուն լու սան կա րի` տե սա նյու թը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս հաշ վար կե լու դրա նում վե րար տադրված գոր ծըն թա ցի տևո ղու թյու նը:
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն պայ ման նե րում, երբ 
հա մայն քի ավա գա նու որոշ մամբ նա խա տես ված է հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա
տե ղում որո շա կի ժա մա նա կա հատ ված ան վճար կա յա նե լու հնա րա վո րու թյուն, Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա
վա խախտ ման դեպ քի առ կա յու թյան հա մար ան հրա ժեշտ՝ ավ տոտ րանսպոր տային մի ջո ցը 
կամ դրա կցոր դը սահ ման ված ան վճար ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի ժա մա նա կով հա
մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում կա յա նե լու փաս տը կա րող է հաս տատ վել տե
սա նյու թով կամ այն պի սի լու սան կար նե րով, որոնց քա նա կու թյու նը և դրանց լու սան կա րա
հան ման հա ճա խա կա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտան հաշ վար կե լու անընդ մեջ կա յան
ման տևո ղու թյու նը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տե սա նյութն ու լու սան կար նե րը 
միակ ապա ցույց նե րը չեն, որոնք կա րող են հաս տա տել տրանսպոր տային մի ջո ցի կա յան
ման տևո ղու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը չի բա ցա ռում վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղերն 
այն պի սի տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով հա մալ րե լու կամ ավ տո կա յա նա տե ղերն այն պես կազ
մա կեր պե լու հնա րա վո րու թյու նը, որը թույլ կտա այլ կերպ հաշ վա ռել յու րա քան չյուր 
տրանսպոր տային մի ջո ցի կա յան ման տևո ղու թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա
սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան վար չու թյան պե տին հաս ցե ագրված` « Փար կինգ Սի
թի Սեր վիս» ՓԲԸ– ի 31.03.2014 թվա կա նի թիվ ԵԼ– ՓՍ/00141603 գրու թյան հա մա ձայն` «VAZ 
21099» մակ նի շի «11LL099» հա մա րա նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցը 28.03.2014 թվա կա նի 
ժա մը 14:42– ից մինչև 28.03.2014 թվա կա նի ժա մը 15:23– ը կա յան վել է Երևան քա ղա քի Մաշ
տո ցի պո ղո տայի հատ ված 8– ում գտնվող ավ տո կա յան ման տե ղում և չի վճա րել «Ավ տոտ
րանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի տե ղա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 10– րդ 
հոդ վա ծով, ինչ պես նաև Երևան քա ղա քի ավա գա նու 25.12.2012 թվա կա նի թիվ 557– Ն որոշ
մամբ նա խա տես ված տրանսպոր տային մի ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի հա մար սահ ման ված 
տե ղա կան տուր քը: Նույն գրու թյամբ հայտնվել է, որ ուղարկ վում են « Փար կինգ Սի թի Սեր
վիս» ՓԲԸ– ի կող մից տե սան կա րա հա նող սար քե րի մի ջո ցով հայտ նա բեր ված իրա վա
խախտ ման մա սին ապա ցույց ներ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են
թար կե լու հա մար: 

« Փար կինգ Սի թի Սեր վիս» ՓԲԸ– ի վե րը նշված գրու թյան մեջ նկա րագրված արար քի 
վե րա բե րյալ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի իրա վա բա նա կան վար չու թյան 
բնա կիչ նե րի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան բաժ նի գլ խա վոր մաս
նա գե տի կող մից 04.04.2014 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 0025433 ար ձա նագ րու թյու նը, որի 
հի ման վրա էլ 16.05.2014 թվա կա նին կա յաց վել է սույն գոր ծով վի ճարկ վող թիվ Վ– 20/1561 
որո շու մը:

Դա տա րան ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցով Գե ղամ Սի մո նյա նը, ի թիվս այլ փաս
տարկ նե րի, հայտ նել է, որ բա ցա կա յում է իրա վա խախտ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող այն 
ապա ցույ ցը, որով հնա րա վոր կլի նի պնդել, որ իրեն պատ կա նող տրանսպոր տային մի ջո ցը 
վեց րո պե տևո ղու թյամբ անընդ մեջ կա յան վել է Երևան քա ղա քի Մաշ տո ցի պո ղո տայի 8– րդ 
հատ վա ծում, իսկ « Փար կինգ Սի թի Սեր վիս» ՓԲԸ– ի 31.03.2014 թվա կա նի թիվ 
ԵԼ– ՓՍ/00141603 գրու թյամբ և լու սան կար նե րով այն չի հաս տատ վում:

Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե լով, որևէ կերպ չի անդրա դար ձել վե րը նշված փաս տար կին:
Վե րաքննիչ դա տա րա նը որ պես Գե ղամ Սի մո նյա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքննիչ 

բո ղո քը մեր ժե լու հիմ նա վո րում նշել է. «...ի րա վա խախտ ման փաս տը հաս տատ վում է գոր
ծում առ կա « Փար կինգ Սի թի Սեր վիս» ՓԲԸ– ի 31.03.2014 թվա կա նի թիվ ԵԼ– ՓՍ/00141603 
գրու թյամբ, որը, բա ցի իրա վա խախտ ման դեպ քի շա րադ րան քից, բո վան դա կում է նաև լու
սան կար ներ, որոնք պա րու նա կում են տե սան կա րա հա նող սար քի մի ջո ցով ֆիքս ված իրա
վա խախտ ման տա րե թի վը և ժա մը, այն է` «2014– 03– 28 14։42։14» և «2014– 03– 28 15։23։56»»։ 
Նշվա ծը Վե րաքննիչ դա տա րա նը հա մա րել է բա վա րար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված և սույն վե ճի լուծ ման հա
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մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող իրա վա խախ տու մը բո ղո քա բե րի կող մից կա տար ված 
լի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար։

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան
գում ներն ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե («ex officio»)։ 
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 ապա ցույց նե րով, միջ նոր դու թյուն նե րով, առա ջար
կու թյուն նե րով, բա ցատ րու թյուն նե րով և առար 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 ան հրա ժեշտ իրա կան 
փաս տե րի վե րա բե րյալ 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 (...) պա հան ջում է, որ ներ կա յաց վեն 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր 
ապա ցույց նե րը։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով վե րոն շյալ իրա վա նոր մի վեր լու ծու թյա նը, 
նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում առանցքային 
նշա նա կու թյուն ունի գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե («ex officio») պար զե լու սկզբուն քը, որը 
նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան առջև դրված առանձնա հա տուկ 
խնդիր նե րի լուծ մա նը և հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող 
գոր ծե րի քննու թյան և լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց իրա
վունքնե րի ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը: 
Վար չա դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քի 
իրա վա կան ամ րագ րու մը հե տապնդում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա
նա կան ան ձանց նկատ մամբ հան րային– իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկտնե րի ունե ցած փաս տա ցի առա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ: Քն նարկ վող 
իրա վա կան սկզբուն քը հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող 
գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին օժ տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու
թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տե լու գոր ծով օբյեկ տիվ ճշմար տու թյու նը 
և ար դյու նա վե տո րեն ապա հո վե լու իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե
րի ըն դու նած իրա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա
կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա ցու մը (տե՛ս Ալ վարդ Եղիա զա րյանն և Տե լե մակ Եղիա զա րյանն ը նդ
դեմ ՀՀ աղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա ցած ըն
տա նիք նե րի բնա կա րա նային խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան աջակ ցու թյամբ 
իրա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված 
բնա կե լի տնե րի հատ կաց ման հար ցե րով հանձնա ժո ղո վի թիվ ՎԴ/3654/05/13 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը)։

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել 
նաև գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու դա տա րա նի լիա զո րու
թյան իրաց ման առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ` ը նդ գծե լով, որ վե ճի լուծ ման հա
մար է ա կան փաս տե րը մատ նան շե լու և դրանց վե րա բե րյալ ապա ցույց ներ պա հան ջե լու, ան
հրա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ող ջա միտ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու 
վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման դա տա րա նի իրա վուն քը 
սահ մա նա փակ ված է բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ 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 հանջնե րի պահ պան ման սահ մա նադ րա կան հիմ նադ
րույ թից (տե՛ս ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Արաբ կի
րի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ « Ջորջ ը նդ Բրանդն» 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 որո շու մը): 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար
զե լու գոր ծըն թա ցում դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 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 հետևո ղա կան: Իսկ այդ պի սի հետևո ղա կա նու թյան 
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ցու ցա բեր ման անար դյու նա վե տու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է վի ճե լի մնա ցած 
փաս տի չա պա ցուց ման բա ցա սա կան հետևանքնե րը դնել այդ փաս տի ապա 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 մանքնե րի ապա 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 առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Ար տա շա տի տա րած քային հար կային տես չու թյունն ը նդ 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 որո շու մը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հե տա
զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող բո լոր փաս տե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 26– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` 
գոր ծի հան գա մանքնե րը, որոնք, օրեն քի կամ այլ իրա վա կան ակ տի հա մա ձայն, պետք է հաս
տատ վեն միայն որո շա կի ապա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ապա ցույց նե րով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, որո
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րա
նը դա տա կան ակ տի մեջ 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 օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լիս`

1) գնա հա տում է ապա ցույց նե րը.
2) որո շում է, թե գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող որ հան գա մանքներն են պարզ

վել, և որոնք չեն պարզ վել.
3) որո շում է տվյալ գոր ծով կի րառ ման են թա կա օրենքնե րը և այլ իրա վա կան ակ տե րը, 

ինչ պես նաև այն իրա վա կան ակ տե րը, որոնք պետք է կի րառ վե ին տվյալ գոր ծով, սա կայն 
օրեն քին հա կա սե լու պատ ճա ռով կի րառ ման են թա կա չեն.

4) որո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մեր ժե լու հար ցը։
Վե րոգ րյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու հա մար պար
տա վոր է ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու 
հա մար, պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և 
գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տել գոր
ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, ապա դրանց հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով 
պար զել նաև գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը և այդ 
պա հանջնե րի պահ պան ման ար դյուն քում միայն որո շել հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա
րե լու կամ այն մեր ժե լու հար ցե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան 
ապա ցույց նե րի ան մի ջա կան ըն կա լումն ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քան չյու րի վե
րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե լի ու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը որո շե լու և գոր ծի լուծ
ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե 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 ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ապա ցույց նե րի տրա մա բա
նա կան և իրա վա բա նա կան որա կում՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար
ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ վի ճարկ ման հայ ցով գոր ծի ար
դյու նա վետ քննու թյունն ապա հո վե լու նպա տա կով վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է 
կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և 
հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա
մար ժեք մի ջոց ներ, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը, պա հան ջել, որ ներ կա
յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա



290 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը, ապա դրանց հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զել 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած հան գա մանքներն ու դրանց ազ դե ցու թյունն 
այդ ակ տի իրա վա չա փու թյան վրա:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա
հան գում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ, 25– րդ, 27– րդ հոդ ված նե
րով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տա րու մը կա րող է հան գեց նել ոչ 
ար դյու նա վետ դա տաքննու թյան իրա կա նաց մա նը, ին չը գործ նա կա նում կբա ցա ռի վե ճի 
պատ շաճ քննու թյան և ճիշտ լուծ ման հնա րա վո րու թյու նը, հետևա բար, եթե դա տա րա նը չի 
կա տա րում կամ ոչ պատ շաճ է կա տա րում վկա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի պա հանջնե րը և իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ չի ձեռ նար կում հա մար ժեք մի ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ 
ձեռք բե րե լու հա մար, չի պա հան ջում, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե
րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը, ապա դրա հետևան
քով չի ապա հով վում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան խնդիր նե րի լու ծու մը, մաս նա վո րա
պես` հան րային– ի րա վա կան վե ճե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քննու թյունն ու լու
ծու մը, օրի նա կա նու թյան վե րա կանգնումն ու ամ րապնդու մը:

Սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը կա յաց նե լու հա մար, ը ստ դրա նում առ կա 
գրառ ման, հիմք է ըն դուն վել տեխ նի կա կան մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ ստաց ված տե սա նյու թը 
և 04.04.2014 թվա կա նին կազմ ված թիվ 0025433 ար ձա նագ րու թյու նը, հետևա բար նշված 
վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը որո շե լու հա մար Դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի և 124– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի ուժով պար
տա վոր էր ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա կան 
փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար, 
մաս նա վո րա պես, պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար
զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ ապա ցույց հան դի սա ցող տեխ նի կա կան մի ջո ցի 
օգ տա գործ մամբ ստաց ված տե սա նյու թը։ Մինչ դեռ Դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծի պատ
շաճ քննու թյանն ու լուծ մանն ուղղ ված ան հրա ժեշտ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, չի 
պա հան ջել վար չա կան ակ տը կա յաց նե լու հա մար հիմք հան դի սա ցած տեխ նի կա կան մի ջո ցի 
օգ տա գործ մամբ ստաց ված տե սա նյու թը, ին չի ար դյուն քում հայց վո րին վե րագրված իրա
վա խախտ ման փաս տը հաս տատ ված է հա մա րել առանց բա վա րար ապա ցույց նե րի, ինչն 
ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը չի ձեռ նար կել որևէ մի ջոց 
սույն գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող ապա ցույ ցը, այն է` տեխ նի կա
կան մի ջո ցի օգ տա գործ մամբ ստաց ված տե սա նյու թը ձեռք բե րե լու ուղ ղու թյամբ և Գե ղամ 
Սի մո նյա նին վե րագրվող խախ տու մը հաս տատ ված է հա մա րել նշված ապա ցույ ցի բա ցա
կա յու թյան պայ ման նե րում` հիմք ըն դու նե լով միայն գոր ծում առ կա եր կու լու սան կար նե րը, 
որոն ցով չի հիմ նա վոր վում ավ տո մե քե նայի` 5 րո պե ից ավե լի անընդ մեջ կա յան ման փաս տը, 
որ պի սի հան գա մանքն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից, ինչն էլ ազ դել է գոր ծի 
ել քի վրա:

 
Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 

բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ և 163– րդ հոդ
ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րի լույ սի ներ քո գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ ու օբյեկ տիվ քննու թյունն ապա հո վե լու 
նպա տա կով գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քննու թյան:
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5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 

դա տա րա նի 01.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր 
քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/10555/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/10555/05/13       
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Բա բա յան
Դա տա վոր ներ`    Ա. Աբո վյան 
    Ա. Սարգսյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` 

Նա խա րա րու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 19.01.2015 
թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Հու սիկ Մար գա րյա նի ը նդ դեմ Նա խա րա րու թյան` 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) 
հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» որո շու մը 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` Հու սիկ Մար գա րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Կո մի տե ի 

հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» որո շու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Հա կո բյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
05.05.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 19.01.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
05.05.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

27– րդ հոդ վա ծը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է գնա հա տել սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը, մաս

նա վո րա պես՝ 02.11.2009 թվա կա նին կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գի
րը, 11.01.2010 թվա կա նին կնքված հա մա ձայ նա գի րը, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի հիմ քում 
ըն կած ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի փոր ձաքննու թյան ակ տե րը: Նշված ապա
ցույց նե րի սխալ գնա հատ ման հետևան քով Վե րաքննիչ դա տա րանն ան հիմն կեր պով եկել է 
այն եզ րա հանգման, որ « ԳՈԼ ԴԵՆ ՖԻԼԴ» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) կող մից 
ներկրված ապ րան քը այլ ան ձի՝ «ԱՅ ՋԻ ՎԻ ԱՅ» ՍՊԸ– ին (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) չի 
հանձն վել: Մինչ դեռ մաք սային մարմ նի տրա մադ րու թյան տակ եղած ապա ցույց նե րը բա վա
րար են Ըն կե րու թյան կող մից ներկրված և մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ
րանքնե րի հանձն ման փաստն ապա ցու ցե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 19.01.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը` 
1. Ի րա վա բա նա կան ան ձի պե տա կան գրանցման թիվ 03Ա074680 վկա յա կա նի թիվ 

001, թիվ 002 և թիվ 005 ներ դիր նե րի հա մա ձայն՝ Հու սիկ Մար գա րյա նը 24.08.2007 թվա կա
նից մինչև 01.09.2010 թվա կա նը հան դի սա ցել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 
18– 20):

2.  Կո մի տե ի հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին» 13.09.2013 թվա կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ Հու սիկ Մար գա րյա նը ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, և նրա 
նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 349.920.072 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ 
Ըն կե րու թյու նը 2009– 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում՝ վե րամ
շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է ներ մու ծել 
699.840.143 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով ապ րանք (ան կար խո ղո վակ) և մաք սային հսկո
ղու թյան ներ քո գտնվող այդ ապ րանքն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնել է 
Կազ մա կեր պու թյա նը՝ վե րամ շակ ման հա մար (հա տոր 1– ին, գ.թ. 17– 19):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե
րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի 
միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար
տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շու մը` մաք սային կա նոն նե րի խախտ ման հա մար վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի
կա ձևա վո րե լու հա մար:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րում անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք ան ձը են թա կա է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մաք սային կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, եթե 
լրա ցել է են թադ րյալ իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու հնա րա վոր վեր ջին օր վա նից եռա մյա 
ժամ կե տը:
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Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ (...) մաք սային կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար չա կան տույ ժը կա
րող է նշա նակ վել իրա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու օր վա նից եր կու ամս վա ըն թաց քում, 
սա կայն ոչ ուշ, քան իրա վա խախ տու մը կա տար վե լու օր վա նից 3 տար վա ըն թաց քում (...):

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 247– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի վա րույ թը չի կա րող սկս վել, 
իսկ սկս վա ծը են թա կա է կարճ ման հետևյալ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյան դեպ քում` (...) 
(7) վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծի քննու թյան պա հին նույն օրենսգրքի 
37– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ժամ կետ ներն ան ցնե լը (...):

ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո 
գտնվող ապ րանքներն ու տրանսպոր տային մի ջոց ներն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ
վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ հանձնե լը, օտա րե լը, ոչնչաց նե լը կամ կորց նե լը` 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` այդ ապ րանքնե րի և տրանսպոր տային մի ջոց նե րի 
մաք սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 139– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա
նով տե ղա փոխ վող ապ րանքնե րը և տրանսպոր տային մի ջոց նե րը, ը ստ մաք սային ռե ժիմ նե
րի, մաք սային հսկո ղու թյան տակ են գտնվում (...) (գ) « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» և « ժա մա
նա կա վոր ներ մու ծում` վե րամ շակ ման հա մար» ռե ժիմ նե րի դեպ քում` ներ մուծ ման պա հից 
մինչև այլ մաք սային ռե ժի մով բաց թող ման պա հը (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 139.1– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ար գել վում է մաք սային հսկո ղու թյան 
ներ քո գտնվող ապ րանքներն ու տրանսպոր տային մի ջոց ներն առանց մաք սային մարմ նի 
թույլտ վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ հանձնե լը, օտա րե լը կամ ոչնչաց նե լը (...): 
Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1– ին կե տում նշված ապ րանքնե րը և 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րը կորց նե լու դեպ քում ան ձը կրում է օրեն քով սահ ման ված պա
տաս խա նատ վու թյուն:

ՀՀ մաք սային օրենսգրքի « Մաք սային կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի 
վա րույ թը» վեր տա ռու թյամբ 38– րդ գլ խի 205– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաք սային կա նոն նե
րի խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րի վա րույ թը կար գա վոր վում է նույն գլ խով և Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքի նույն 
գլխին չհա կա սող մա սով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծում օրենսդի րը նա խա տե սել է ան ձին վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու հա տուկ ժամ կետ ներ, որոնց ան ցնե լու դեպ քում կա տար ված արար
քը կորց նում է իր հան րային վնա սա կա րու թյու նը, և ան ձն ազատ վում է վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյու նից, քա նի որ այդ ժամ կե տի լրա նա լուց հե տո վեր ջի նիս վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լը դառ նում է ան նպա տա կա հար մար: Փաս տո րեն, վա ղե մու թյան 
ժամ կետն ան ցնե լը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք է. վա ղե մու
թյան ժամ կետն ան ցած լի նե լու դեպ քում ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ազա
տելն իրա վա սու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյունն է, այլ ոչ թե հայե ցո ղա կան լիա զո
րու թյու նը: Ը ստ այդմ, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 247– րդ 
հոդ վա ծը վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը դի տում է որ պես վար չա կան գոր ծով վա րույ թը 
բա ցա ռող հան գա մանք՝ սահ մա նե լով, որ վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բե րյալ գործ չի 
կա րող հա րուց վել, իսկ հա րուց ված վար չա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, եթե ան
ցել են վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը:

ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 205– րդ հոդ վա ծի և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի հա մադրված 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի (մաք սային կա նոն նե րի 
խախ տում նե րի) հա մար ան ձը կա րող է են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
օրեն քով նա խա տես ված հա տուկ ժամ կետ նե րի ըն թաց քում, որոնց հաշ վարկն սկս վում է մի 
դեպ քում իրա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու, իսկ մյուս դեպ քում՝ այն կա տար վե լու օր վա
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նից: Այս պես` ՀՀ մաք սային օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
(մաք սային կա նոն նե րի խախ տում նե րի) հա մար ան ձը կա րող է են թարկ վել վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան, եթե չեն լրա ցել իրա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու օր վա նից եր
կամ սյա ժամ կե տը և իրա վա խախ տու մը կա տար վե լու օր վա նից եռա մյա ժամ կե տը: Փաս տո
րեն, մաք սային կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կե տը եր կու ամիս է, որը հաշ վարկ վում է իրա վա խախ տու մը 
հայտ նա բեր վե լու օր վա նից: Միև նույն ժա մա նակ օրենսդի րը նա խա տե սել է մաք սային կա
նոն նե րը խախ տե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մեկ 
այլ վա ղե մու թյան ժամ կետ, որը տևում է 3 տա րի և հաշ վարկ վում է ոչ թե իրա վա խախտ ման 
հայտ նա բեր ման, այլ կա տար ման օր վա նից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ՀՀ մաք սային օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա
վա խախ տում նե րի (մաք սային կա նոն նե րի խախ տում նե րի) հա մար վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամ կե տի հետ կապ ված օրենսդրա կան կա գա վո րում նե րը հան
գում են հետևյալ եր կու կա նոն նե րին.

1) ան ձը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րե լու հա մար, եթե լրա
ցել է իրա վա խախտ ման հայտ նա բեր ման պա հից եր կամ սյա ժամ կե տը, 

2) ան ձը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րե լու հա մար, եթե լրա
ցել է իրա վա խախտ ման կա տար ման պա հից եռա մյա ժամ կե տը,

ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված իրա վադ րույ թի բո վան դա
կու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել 
մաք սային այն կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, որոնք կապ ված են մաք սային հսկո ղու թյան 
ներ քո գտնվող ապ րանքնե րի նկատ մամբ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 139.1– րդ հոդ վա ծի ուժով գոր ծող սահ մա նա փա
կում նե րի հետ և չեն առնչ վում պե տու թյան ֆի նան սա կան շա հե րին, մաք սային 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 ապա հով մա նը: Նշված վար չա կան իրա վա խախ տումն ուղղ ված է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանքնե րի մաք սային հսկո
ղու թյան սահ ման ված կար գի դեմ և դրսևոր վում է մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող 
ապ րանքներն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնե լու, օտա րե լու, ոչնչաց նե լու 
կամ կորց նե լու եղա նա կով: Նշված արարք նե րի կա տար ման հա մար օրենսդի րը որ պես 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց է սահ մա նել տու գան քը` առանց մաք սային 
մարմ նի թույլտ վու թյան հանձն ված, օտար ված, ոչնչաց ված կամ կորց ված ապ րան քի մաք
սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 139– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույ թից բխում է, որ « ժա մա նա կա վոր 
ներ մու ծում` վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանքնե րը և 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ման պա հից մինչև 
այլ մաք սային ռե ժի մով բաց թող ման պա հը գտնվում են մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո: 
Հետևա բար ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյուն կա րող է առա ջա նալ նաև « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում` վե րամ շակ
ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանքնե րը և տրանսպոր տային մի ջոց
նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ման պա հից մինչև այլ մաք սային ռե ժի մով 
բաց թո ղումն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնե լու, օտա րե լու, ոչնչաց նե լու 
կամ կորց նե լու դեպ քում:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Հու սիկ 
Մար գա րյա նի հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է վե րաց նել Կո մի տե ի հե
տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին» որո շու մը: Նշված վար չա կան ակ տով Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն Հու սիկ Մար գա
րյա նը ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան, և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 349.920.072 ՀՀ դրա մի չա փով, այն 
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բա նի հա մար, որ Ըն կե րու թյու նը 2009– 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում « ժա մա նա կա վոր ներ
մու ծում՝ վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է 
ներ մու ծել 699.840.143 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով ապ րանք (ան կար խո ղո վակ) և մաք
սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող այդ ապ րանքն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու
թյան հանձնել է Կազ մա կեր պու թյա նը՝ վե րամ շակ ման հա մար:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը բա վա րա րել է Հու սիկ Մար գա րյա նի հայ ցը և ան վա վեր է 
ճա նա չել Կո մի տե ի հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» որո շու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տի ըն դուն ման պա հին՝ 13.09.2013 թվա կա նին, ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա
ծով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման հա մար Հու սիկ Մար գա րյա նին վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան եռա մյա ժամ կե տը լրա ցած է եղել, 
քա նի որ Հու սիկ Մար գա րյա նի՝ Ըն կե րու թյան տնօ րե նի պաշ տո նում պաշ տո նա վար ման վեր
ջին օրը 01.09.2010 թվա կանն է:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա
նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ ը ստ է ու թյան հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ 
դիր քո րո շու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի վե րոգ րյալ եզ րա
հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի ուսում նա սի րու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ Կո մի տե ի հե
տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին» որոշ մամբ Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն Հու սիկ Մար գա րյա նը ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան այն բա նի 
հա մար, որ Ըն կե րու թյու նը 2009– 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում « ժա մա նա կա վոր ներ մու
ծում՝ վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ
մուծ ված և մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց 
մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնել է Կազ մա կեր պու թյա նը: Ը նդ որում, սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է 13.09.2013 թվա կա նին, իսկ Հու սիկ Մար գա րյա նը 
Ըն կե րու թյան տնօ րե նի պաշ տո նը զբա ղեց րել է 24.08.2007 թվա կա նից մինչև 01.09.2010 
թվա կա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ մաք սային օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի (մաք սային կա նոն նե րի խախ տում նե րի) հա մար ան ձը կա րող է 
են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, եթե չեն լրա ցել այդ պա տաս խա նատ վու
թյան վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը՝ իրա վա խախ տու մը հայտ նա բեր վե լու օր վա նից եր կամ սյա 
ժամ կե տը և իրա վա խախ տու մը կա տար վե լու օր վա նից եռա մյա ժամ կե տը: Տվյալ դեպ քում 
Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն Հու սիկ Մար գա րյա նի կող մից ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 
198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տու մը տե սա կա նո րեն կա րող էր 
կա տար վել առա վե լա գույ նը մինչև 01.09.2010 թվա կա նը, այ սինքն՝ մինչև այն պա հը, երբ Հու
սիկ Մար գա րյա նը հան դի սա ցել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն: Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վի ճարկ
վող վար չա կան ակ տով Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն Հու սիկ Մար գա րյա նին վե րագրվող 
են թադ րյալ իրա վա խախտ ման կա տար ման վեր ջին օրը, խախտ ման ստույգ օրը պարզ չլի
նե լու պայ ման նե րում, կա րող էր հան դի սա նալ ամե նաու շը 01.09.2010 թվա կա նը (Հու սիկ 
Մար գա րյա նի տնօ րեն հան դի սա նա լու վերջ նա ժամ կե տի օր), և Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան եռա մյա ժամ կե տի հաշ վար կը պետք է կա տա րել հենց այդ 
օր վա նից՝ 01.09.2010 թվա կա նից: Հետևա բար Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն Հու սիկ Մար
գա րյա նին ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված զան ցան քի կա տար
ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա
նում է 01.09.2013 թվա կա նին՝ են թադ րյալ իրա վա խախտ ման են թադ րյալ կա տար ման օր վա
նից երեք տա րի հե տո: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյան 
նախ կին տնօ րեն Հու սիկ Մար գա րյա նը ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով նա խա
տես ված զան ցան քի կա տար ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ վել 
13.09.2013 թվա կա նին՝ Կո մի տե ի հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի « Վար չա կան տույժ 
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նշա նա կե լու մա սին» որոշ մամբ, այ սինքն՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե
մու թյան եռա մյա ժամ կետն ան ցնե լուց հե տո: Հետևա բար սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա
կան ակտն ըն դուն վել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
37– րդ և 247– րդ հոդ ված նե րի խախտ մամբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, քա նի որ ան
ձը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ՀՀ մաք սային օրենսգրքով 
նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րե լու հա մար, եթե լրա ցել է իրա վա
խախտ ման կա տար ման պա հից եռա մյա ժամ կե տը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը, ան վա վեր ճա նա չե լով 
Կո մի տե ի հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա
նա կե լու մա սին» որո շու մը, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի 
վճի ռը, կա յաց րել են գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տեր, որ պի սի պա րա գա
յում և վճռա բեկ բո ղո քում առաջ քա շած հան գա մանքնե րը լի ո վին ան հիմն են: Հետևա բար 
սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն 
ան փո փոխ թող նե լու Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Նա խա րա րու թյան կող մից վճռա բեկ բո ղո քի հա
մար պե տա կան տուր քը վճա րած լի նե լու պա րա գա յում պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է 
հա մա րել լուծ ված` նկա տի ունե նա լով, որ վեր ջի նիս վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժման: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 19.01.2015 թվա

կա նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ:
2.  Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                   Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9692/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9692/05/13    
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ա. Աբո վյան 
Դա տա վոր ներ՝    Ա. Բա բա յան
    Ա. Սարգսյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Երևա նի քա ղա քա պե տի և Ռու բեն Աղա ջա նյա նի 

վճռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 01.07.2015 թվա կա նի որոշ ման 
դեմ` ը ստ հայ ցի Սա սու նիկ Մշե ցյա նի ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տի, Երևա նի քա ղա քա
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյան (այ
սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) պե տի, եր րորդ ան ձ Ռու բեն Աղա ջա նյա նի՝ Ծա ռա յու թյան պե տի 
02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շու մը 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՝ Սա սու նիկ Մշե ցյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Ծա ռա յու թյան պե տի 

02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շու մը։
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Զա րի կյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

06.11.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Ծա ռա յու թյան պե տի 
02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շու մը ճա նաչ վել է ան վա վեր, իսկ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի 
հայ ցը` Ծա ռա յու թյան պե տի դեմ ուղղ ված պա հան ջի մա սով, մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 01.07.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Երևա նի քա ղա քա պե տի և Ռու բեն Աղա ջա նյա նի վե րաքննիչ բո ղոք նե
րը մերժվել են, և Դա տա րա նի 06.11.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Երևա նի քա ղա քա պե տը և Ռու բեն 
Աղա ջա նյա նը։

Վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կա յաց վել։
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2. Երևա նի քա ղա քա պե տի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա
հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 188– րդ հոդ վա
ծը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91– Ն որո շու մը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 5– րդ, 25– րդ, 26– րդ, 27– րդ հոդ ված նե րը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Երևան քա ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 47 

հաս ցե ում գտնվող հար թա կի բե տո նաց ման աշ խա տանքնե րը, որոնք Ծա ռա յու թյան պե տի 
02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որոշ մամբ հաս ցե ագրվում են Սա սու նիկ Մշե ցյա նին, նե
րառ ված չեն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված այն շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե
րի ցան կում, որոնց կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջվում: 
Այ սինքն՝ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կող մից իրա կա նաց ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի 
հա մար պա հանջվում է շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն, որը տվյալ դեպ քում առ կա չի եղել: 
Հետևա բար Սա սու նիկ Մշե ցյա նը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա
խա տես ված արար քի կա տար ման հա մար:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կող
մից կա տար ված ինքնա կամ շի նա րա րու թյան հետևանքով խախտ վել են Ռու բեն Աղա ջա
նյա նի իրա վունքնե րը։

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 01.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:

2.1. Ռու բեն Աղա ջա նյա նի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 

ՀՀ օրենսգրքի 124– րդ, 245– րդ, 247– րդ, 252– րդ, 255– րդ, 275– րդ և 279– րդ հոդ ված նե րը, 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63– րդ հոդ վա
ծը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 որո շու մը, որոնք չպետք է կի րա ռեր, 
չի կի րա ռել Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ և 251– րդ 
հոդ ված նե րը, որոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 5– րդ, 19– րդ, 25– րդ, 27– րդ հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կող մից կա տար ված շի

նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը դաս վում են շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա հան ջող շի
նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի շար քին, քա նի որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի 
թիվ 91 որոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծի 5– րդ կե տի «գ», «դ» և «ե» են թա կե տե րը տվյալ դեպ քում 
կի րա ռե լի չեն: Փաս տո րեն, Սա սու նիկ Մշե ցյա նը կա տա րել է խնդ րո առար կա շի նա րա րա
կան աշ խա տանքներն ինքնա կամ կեր պով՝ առանց թույլտ վու թյան, հետևա բար վեր ջի նիս 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ Ծա ռա յու թյան պե տի 
02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են:

Միա ժա մա նակ սույն գոր ծի քննու թյամբ հաս տատ վել է, որ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կա
տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի հետևան քով փակ վել է Ռու բեն Աղա ջա նյա նի 
տան պատշ գամ բի և ննջա րա նի լու սա վո րու թյու նը: Հետևա բար Դա տա րա նը, ան վա վեր ճա
նա չե լով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը, Ռու բեն Աղա ջա նյա նին զրկել է իր իրա վունքնե րը 
պաշտպա նե լու հնա րա վո րու թյու նից, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 01.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել, կամ գործն ուղար կել 
նոր քննու թյան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը 
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. Երևան քա ղա քի Ավան վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի քա ղա քա

շի նու թյան և հո ղօգ տա գործ ման բաժ նի պե տի կող մից 09.08.2013 թվա կա նին կազմ ված թիվ 
008310 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ վեր ջինս հայտ նա բե րել է Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված իրա վա
խախ տում՝ ար ձա նագ րե լով, որ Երևան քա ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 47 տան 2– րդ հար
կի տի րա պե տող Սա սու նիկ Մշե ցյա նը 2– րդ հար կի աս տի ճա նա հար թա կի վրա իրա կա նաց
րել է ինքնա կամ բե տո նե աշ խա տանքներ, որի հետևան քով բնա կան լու սա վո րու թյու նից 
զրկ վել է Երևան քա ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 45 տան պատշ գամ բը և ննջա րա նը (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 13): 

2. Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
թիվ Վ– 34/33 որոշ ման հա մա ձայն՝ Սա սու նիկ Մշե ցյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված արար քի կա տար ման հա մար և նրա նկատ մամբ նշա
նակ վել է տու գանք՝ 200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջինս Երևան քա
ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 47 հաս ցե ում՝ 2– րդ հար կի աս տի ճա նա վան դա կի վրա, 
ինքնա կամ իրա կա նաց րել է բե տո նե շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ: Միև նույն ժա մա նակ 
նույն որոշ մամբ Սա սու նիկ Մշե ցյա նը պար տա վո րեց վել է քան դել ինքնա կամ կա ռույ ցը և 
տա րած քը բե րել նախ կին տես քի (հա տոր 1– ին, գ.թ. 14– 15)։

3.  Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շու մը վե րաց նե լու հայ
ցա պա հան ջի հիմ քում Սա սու նիկ Մշե ցյա նը դրել է ոչ միայն այն փաս տար կը, որ իր կող մից 
իրա կա նաց ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն 
չի պա հանջվում, այլ նաև վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում թույլ տրված ըն թա ցա կար գային խախ տում նե րին առնչ վող մի շարք 
այլ փաս տարկ ներ, մաս նա վո րա պես՝ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը կազմ վել և հաս ցե ա տի
րոջն է ուղարկ վել օրեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րի խախտ մամբ, վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տը չի հա մա պա տաս խա նում գրա վոր վար չա կան ակ տին ներ կա յաց վող օրենսդրա կան 
պա հանջնե րին, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում խախտ վել է Սա սու նիկ Մշե ցյա նի լս ված լի նե լու իրա վուն քը և այլն (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 3– 10, հա տոր 2– րդ, 69– 82, հա տոր 3– րդ, գ. թ. 80– 88)։

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն 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 օրենսգրքի 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 ղոք նե րում բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` Վար չա կան իրա վա խախ տում
նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան կի րառ ման առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն 
կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար։

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցին, թե առանց շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան շի նա
րա րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տը են թա կա՞ է արդյոք ան վա վեր ճա նաչ ման 
այն հիմ քով, որ տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար շի նա րա րու
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թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջվում, այն պայ ման նե րում, երբ կա տար ված շի նա րա րա
կան աշ խա տանքներն ը նդ գրկ ված չեն ՀՀ կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ սահ ման ված շի նա
րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հանջվող աշ խա տանքնե րի ցան կում:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 9– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ վար չա կան իրա 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 իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի, կա ռա վար ման սահ
ման ված կար գի դեմ ոտնձգվող հա կաի րա վա կան, մե ղա վոր (դի տա վո րյալ կամ ան զգույշ) 
այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, որի հա մար օրենսդրու թյամբ նա խա տես
ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն (...):

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի՝ « Շեն քեր և շի նու
թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լը» վեր տա ռու թյամբ 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
սե փա կա նու թյան կամ հո ղօգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձանց կող մից այդ հո ղա
մա սի վրա շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լը, ինչ պես նաև բազ մաբ նա կա րան 
շեն քե րում կամ շեն քե րին կից ինքնա կամ կա ռույց ներ կա տա րե լը, բա ցա ռու թյամբ գյու ղա
կան հա մայնքնե րում տնա մերձ հո ղա մա սի վրա ինքնա կամ կա ռուց ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տան, առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա
տա վար ձի եր կու հա րյու րա պա տի կի չա փով: Գյու ղա կան հա մայնքնե րում տնա մերձ հո ղա
մա սի վրա բնա կե լի տուն ինքնա կամ կա ռու ցե լը առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` 
սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա րյու րա պա տի կի չա փով: Հո ղօգ տա գործ ման 
իրա վունք չու նե ցող ան ձանց կող մից պե տու թյա նը և հա մայնքնե րին սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սե րի վրա շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե
լը առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի չորս
հա րյու րա պա տի կի չա փով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 188– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` ինքնա կամ 
կա ռույց է հա մար վում օրեն քով և այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով այդ նպա
տա կի հա մար չհատ կաց ված հո ղա մա սում կամ առանց թույլտ վու թյան կամ թույլտ վու թյամբ 
սահ ման ված պայ ման նե րի կամ քա ղա քա շի նա կան նոր մե րի և կա նոն նե րի է ա կան խախ
տում նե րով կա ռուց ված կամ վե րա կա ռուց ված շեն քը, շի նու թյու նը կամ այլ կա ռույ ցը:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քը սահ
մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան հիմ նադ
րույթ նե րը և կար գա վո րում այդ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի 
սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող կամ այն փո փո խե լու իրա վուն քով օժտված օգ տա գոր ծո
ղը  քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս հան դես է գա լիս որ պես կա ռու ցա
պա տող (...): (...) Կա ռու ցա պա տող նե րը պար տա վոր են` (ա) կա ռու ցա պա տումն իրա կա նաց
նել օրեն քով սահ ման ված կար գով` (...) շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման վրա, (...) (գ) 
քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն (բա ցա ռու թյամբ նույն օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հան ջող աշ խա տանքնե րի) իրա կա նաց նել բա
ցա ռա պես հաս տատ ված քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղթե րին հա մա պա տաս խան (...): (...) 
Նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րը չեն առա ջա նում, եթե իրա կա նաց
վող քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյու նը չի պա հան ջում շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն` 
հա մա ձայն նույն օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի (...):

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյու նը փաս տա թուղթ է, որը հաս տա տում է կա ռու ցա պա տո ղի իրա վուն քը` իրա
կա նաց նել որո շա կի շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն ինչ պես նոր կա ռու ցա պատ վող կամ 
վե րա կա ռուց վող տա րած քում, այն պես էլ գո յու թյուն ունե ցող շեն քե րում և շի նու թյուն նե րում: 
(...) Շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջվում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա
ռա վա րու թյան սահ մա նած ցան կում նե րառ ված շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ
ման, ներ քին հար դար ման տա րածք նե րի բա րե կարգման և այլ ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե
ցող աշ խա տանքնե րի հա մար, եթե դրանք չեն խո չըն դո տում ան շարժ գույ քի նպա տա կային 
օգ տա գոր ծու մը և չեն հա կա սում սահ ման ված սեր վի տուտ նե րին:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 19.03.2015 թվա կա նի թիվ 596– Ն որոշ ման (ու ժի մեջ է 27.06.2015 
թվա կա նից) թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա ռու
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ցա պատ ման նպա տա կով թույլտ վու թյուն նե րի և այլ փաս տաթղթե րի տրա մադրման» կար գի 
26– րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շի նա րա րու թյան օբյեկտնե րը, 
ել նե լով դրանց ծա վա լից, նշա նա կու թյու նից, կարևո րու թյու նից ու բար դու թյու նից, ինչ պես 
նաև մարդ կանց և շրջա կա մի ջա վայ րի ան վտան գու թյու նից, ը ստ ռիս կայ նու թյան աս տի ճա
նի դա սա կարգվում են հետևյալ հինգ կա տե գո րիա նե րի՝

1) ցածր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի օբյեկտներ` I կա տե գո րիա.
2) մի ջին ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի օբյեկտներ` II կա տե գո րիա.
3) մի ջի նից բարձր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի օբյեկտներ` III կա տե գո րիա.
4) բարձր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի օբյեկտներ` IV կա տե գո րիա.
5) բարձրա գույն ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի օբյեկտներ` V կա տե գո րիա:
Նույն կար գի 27– րդ կե տի հա մա ձայն՝ (...) ցածր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի (I կա տե գո

րիայի) օբյեկտնե րի թվին են դաս վում շեն քե րի և շի նու թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ներ
քին հար դար ման, տա րածք նե րի բա րե կարգման և այլ փոք րա ծա վալ շի նա րա րա կան աշ խա
տանքնե րը, որոնք կա րող են իրա կա նաց վել կա ռու ցա պա տո ղի կող մից` առանց նա խագծ
ման և շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն նե րի (...): 

Վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդի րը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե
րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է 
նա խա տե սել շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լու հա մար: Ը նդ որում, Վար չա
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ
րագրված են շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լու զան ցա կազ մի հետևյալ դրսևո
րում նե րը. 

1) սե փա կա նու թյան կամ հո ղօգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձանց կող մից այդ 
հո ղա մա սի վրա շեն քեր և շի նու թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լը կամ բազ մաբ նա կա րան շեն
քե րում կամ շեն քե րին կից ինքնա կամ կա ռույց ներ կա տա րե լը (բա ցա ռու թյամբ գյու ղա կան հա
մայնքնե րում տնա մերձ հո ղա մա սի վրա ինքնա կամ կա ռուց ված ան հա տա կան բնա կե լի տան),

2)  գյու ղա կան հա մայնքնե րում տնա մերձ հո ղա մա սի վրա բնա կե լի տուն ինքնա կամ 
կա ռու ցե լը,

3)  հո ղօգ տա գործ ման իրա վունք չու նե ցող ան ձանց կող մից պե տու թյա նը և հա
մայնքնե րին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սե րի վրա շեն քեր և շի նու
թյուն ներ ինքնա կամ կա ռու ցե լը:

Թեև վկա յա կոչ ված իրա վա խախ տում նե րից յու րա քան չյուրն ունի միայն իրեն բնո րոշ 
առանձնա հատ կու թյուն նե րը (ա րար քի կա տար ման վայ րը, կա ռուց վող շի նու թյան տե սա կը, 
արար քը կա տա րող սուբյեկ տը, կի րառ վող սանկ ցիան), սա կայն դրանց հա մար ը նդ հա նուրն 
այն է, որ բո լոր դեպ քե րում այդ զան ցա կազ մե րը կա րող են առ կա լի նել միայն ինքնա կամ 
կա ռույ ցի (շեն քի, շի նու թյան) կա ռուց ման պա րա գա յում: Ը ստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սում նկա րագրված բո լոր արարք ներն ը նդ գրկ վում են շեն քեր ու շի նու թյուն ներ 
ինքնա կամ կա ռու ցե լու զան ցան քի միաս նա կան հաս կա ցու թյան մեջ, որի ոտնձգու թյան 
օբյեկ տը քա ղա քա շի նու թյան բնա գա վա ռում օրենսդրու թյամբ սահ ման ված իրա վա կար գի 
պաշտպա նու թյանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում նա խա տես ված վար չա կան իրա վա խախտ ման 
առար կան ինքնա կամ կա ռույցն է (շեն քը, շի նու թյու նը), հետևա բար նշված իրա վադ րույ թի 
ուժով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը լու ծե լու հա մար նախևա
ռաջ ան հրա ժեշտ է պար զել, թե արդյոք ան ձի կող մից կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա
տանքներն ուղղ ված են եղել ինքնա կամ կա ռույ ցի (շեն քի, շի նու թյան) իրա կա նաց մա նը, թե ոչ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ինքնա կամ կա ռույ ցի օրենսդրա կան բնո րո շու մը 
տրված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 188– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տում, որի հա մա ձայն՝ 
կա ռույ ցը հա մար վում է ինքնա կամ, եթե այն կա ռուց վել է օրեն քով կամ այլ իրա վա կան ակ
տե րով այդ նպա տա կի հա մար չհատ կաց ված հո ղա մա սում, կա ռուց վել կամ վե րա կա ռուց
վել է առանց թույլտ վու թյան, կա ռուց վել կամ վե րա կա ռուց վել է թույլտ վու թյամբ սահ ման
ված պայ ման նե րի կամ քա ղա քա շի նա կան կա նոն նե րի է ա կան խախ տում նե րով: 
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Այս պի սով, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սով ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար, ի թիվս նշված իրա
վադ րույ թում նկա րագրված իրա վա խախտ ման այլ հատ կա նիշ նե րի, ան հրա ժեշտ է հետևյալ 
պայ ման նե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը.

1. ան ձը կա տա րել է շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մանն 
ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ օրեն քով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով այդ նպա
տա կի հա մար չհատ կաց ված հո ղա մա սում, կամ 

2. ան ձը կա տա րել է շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ 
վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ առանց թույլտ վու թյան, կամ 

3. ան ձը կա տա րել է շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ 
վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ թույլտ վու թյամբ սահ ման ված 
պայ ման նե րի կամ քա ղա քա շի նա կան կա նոն նե րի է ա կան խախ տում նե րով:

Սույն որոշ ման շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված զան ցան քի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
առա ջաց ման առանձնա հատ կու թյուն նե րին այն պայ ման նե րում, երբ ան ձը կա տա րել է շեն
քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված 
շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ առանց թույլտ վու թյան: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում քա
ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն ներն օրենսդի րը կար գա վո
րել է « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով, որի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կա ռու ցա
պա տող նե րը՝ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող կամ այն փո փո խե լու իրա վուն
քով օժտված օգ տա գոր ծող նե րը, պար տա վոր են իրա կա նաց նել քա ղա քա շի նա կան գոր ծու
նե ու թյուն շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման վրա և բա ցա ռա պես հաս տատ ված քա ղա
քա շի նա կան փաս տաթղթե րին հա մա պա տաս խան, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ նույն 
օրեն քի հա մա ձայն՝ իրա կա նաց վող քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյու նը շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյուն չի պա հան ջում: Ը նդ որում, շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հաս կա ցու թյունն 
օրենսդի րը սահ մա նել է « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծով, որի հա
մա ձայն՝ շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը նոր կա ռու ցա պատ վող կամ վե րա կա ռուց վող 
տա րած քում կամ գո յու թյուն ունե ցող շեն քե րում և շի նու թյուն նե րում որո շա կի շի նա րա րա
կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու՝ կա ռու ցա պա տո ղի իրա վուն քը հաս տա տող փաս տա
թուղթ է: Միև նույն ժա մա նակ քննարկ վող օրեն քը նա խա տե սում է, որ ոչ բո լոր դեպ քե րում է 
շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար պա հանջվում շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան առ կա յու թյուն: Այ սինքն՝ օրենսդրի տե սան կյու նից որոշ դեպ քե րում ան ձը կա
րող է իրա կա նաց նել շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն առանց տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա
տանքնե րը կա տա րե լու իրա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղթի առ կա յու թյան:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ քա ղա քա շի նա
կան գոր ծու նե ու թյան ոլոր տում օրենսդրի կող մից սահ ման ված ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա
ձայն՝ որո շա կի շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան առ կա յու թյու նը պար տա դիր է: Նշված ը նդ հա նուր կա նո նից օրենսդի րը կա
տա րել է մեկ բա ցա ռու թյուն, որը նա խա տես ված է « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23– րդ հոդ վա ծում և հան գում է հետևյա լին. շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջվում 
այն շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար, որոնք բա վա րա րում են ստորև 
ներ կա յաց ված բո լոր պա հանջնե րին.

1. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ
ման, ներ քին հար դար ման տա րածք նե րի բա րե կարգման և այլ ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե
ցող աշ խա տանքներ են,

2. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը նե րառ ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ
մա նած ցան կում,

3. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն խո չըն դո տում ան շարժ գույ քի նպա
տա կային օգ տա գոր ծու մը, 

4. տ վյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն հա կա սում սահ ման ված սեր վի տուտ
նե րին:
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« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ
նե րի հի ման վրա ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 19.03.2015 թվա կա նին ըն դու նել է « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում կա ռու ցա պատ ման նպա տա կով թույլտ վու թյուն նե րի և այլ փաս
տաթղթե րի տրա մադրման կար գը հաս տա տե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա
վա րու թյան մի շարք որո շում ներ ուժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին» թիվ 596– Ն որո շու մը: 
Նշված որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
կա ռու ցա պատ ման նպա տա կով թույլտ վու թյուն նե րի և այլ փաս տաթղթե րի տրա մադրման» 
կար գի 26– րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շի նա րա րու թյան 
օբյեկտնե րը, ել նե լով դրանց ծա վա լից, նշա նա կու թյու նից, կարևո րու թյու նից ու բար դու թյու
նից, ինչ պես նաև մարդ կանց և շրջա կա մի ջա վայ րի ան վտան գու թյու նից, ը ստ ռիս կայ նու
թյան աս տի ճա նի դա սա կարգվում են հինգ կա տե գո րիա նե րի, որոն ցից 1– ի նը ցածր ռիս կայ
նու թյան աս տի ճա նի օբյեկտներն են. դրանց թվին են դաս վում շեն քե րի և շի նու թյուն նե րի 
ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ներ քին հար դար ման, տա րածք նե րի բա րե կարգման և այլ փոք րա ծա
վալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը, որոնք կա րող են իրա կա նաց վել կա ռու ցա պա տո ղի 
կող մից` առանց նա խագծ ման և շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն նե րի: Ը նդ որում, ցածր ռիս
կայ նու թյան աս տի ճա նի (1– ին կա տե գո րիայի) դա սա կար գում ունե ցող օբյեկտնե րի (շի նա
րա րա կան աշ խա տանքնե րի) սպա ռիչ թվար կու մը կա տար ված է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
19.03.2015 թվա կա նի թիվ 596– Ն որոշ ման թիվ 4 հա վել վա ծի թիվ 1 ցան կում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան վե րոգ րյալ որո շումն ուժի 
մեջ է մտել 27.06.2015 թվա կա նին, իսկ մինչ այդ գոր ծում էր նույն հա սա րա կա կան հա րա բե
րու թյուն նե րը կար գա վո րող մեկ այլ են թաօ րենսդրա կան ակտ՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
02.02.2002 թվա կա նի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան 
և քանդ ման թույլտ վու թյան կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 91 որո շու մը (ու ժը կորց րել է 
27.06.2015 թվա կա նին), որի 1– ին կե տի «բ» են թա կե տով հաս տատ ված էր Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում շեն քե րի և շի նու թյուն նե րի ըն թա ցիկ նո րոգ ման, ներ քին հար դար
ման, տա րածք նե րի բա րե կարգման և այլ ցածր ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նի (1– ին կա տե գո
րիայի) դա սա կար գում ունե ցող օբյեկտնե րի (շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի) ցան կը, 
որոնց կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չէր պա հանջվում՝ հա մա ձայն 
նույն որոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծի: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ 
այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված կոնկ րետ շի նա րա րա կան 
աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հանջվե լը բա
ցա ռում է առանց շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան այդ պի սի շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ 
կա տա րե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջա ցու մը: 
Հետևա բար առանց շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա
ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ 
կա տա րե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սում նկա րագրված զան ցա կազ մի շրջա նակ նե րում առա ջա ցող վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել տվյալ շի նա
րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար թույլտ վու թյուն պա հանջվե լու կամ չպա
հանջվե լու հան գա ման քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ կոնկ րետ շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան (շի նա
րարա կան աշ խա տանքնե րի) հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա հանջվե լու կամ 
չպա հանջվե լու հար ցը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է որ պես ելա կետ ըն դու նել « Քա ղա քա
շի նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված պա հանջնե րը, մաս նա վո րա
պես այն հան գա ման քը, թե արդյոք տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը նե րառ ված են 
շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հանջվող աշ խա տանքնե րի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան հա
մա պա տաս խան որոշ մամբ սահ ման ված ցան կում որ պես ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե ցող աշ
խա տանքներ: Բա ցի այդ, նշված հար ցը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել նաև 
այն, թե արդյոք տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն խո չըն դո տում ան շարժ գույ քի 
նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը և չեն հա կա սում սահ ման ված սեր վի տուտ նե րին: 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը կա տա
րում է հետևյալ եզ րա հան գում նե րը.

1) ան ձը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան առանց շի նա րա րա
կան թույլտ վու թյան շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա
կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե լու հա մար, եթե տվյալ շի
նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա
հանջվում,

2) առանց շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ այլ կա ռույց նե
րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե
լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը լու ծե լիս վար չա
կան մար մի նը պար տա վոր է պար զել, թե արդյոք տվյալ շի նա րա կան աշ խա տանքնե րի կա
տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա հանջվում է, թե ոչ,

3) ան ձի կող մից իրա կա նաց ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար 
շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա հանջվե լու կամ չպա հանջվե լու հան գա ման քը են թա
կա է պարզ ման՝ հիմք ըն դու նե լով ներ քոգ րյալ չա փա նիշ նե րը.

(ա) արդյոք տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը նե րառ ված են շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյուն չպա հանջվող աշ խա տանքնե րի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան 
որոշ մամբ սահ ման ված ցան կում՝ որ պես ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե ցող աշ խա տանքներ,

(բ) արդյոք տվյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն խո չըն դո տում ան շարժ գույ քի 
նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը և չեն հա կա սում սահ ման ված սեր վի տուտ նե րին,

4) խնդ րո առար կա իրա վա խախտ ման հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լուն ուղղ ված հա մա պա տաս խան վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վե րը 
նշված (ա) և (բ) կե տե րում առաջ քաշ ված հար ցե րը պարզ վե լու և դրանց դրա կան պա տաս
խան տրվե լու դեպ քում վար չա կան մար մի նը չի կա րող ան ձին են թար կել վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան առանց շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի կամ 
այլ կա ռույց նե րի կա ռուց մա նը կամ վե րա կա ռուց մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա
տանքներ կա տա րե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ. 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով վի ճարկ վող վար
չա կան ակ տով՝ Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» թիվ Վ– 34/33 որոշ մամբ, Սա սու նիկ Մշե ցյա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված արար քի կա տար ման հա մար և նրա նկատ մամբ նշա
նակ վել է տու գանք՝ 200.000 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ վեր ջինս Երևան քա
ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 47 հաս ցե ում՝ 2– րդ հար կի աս տի ճա նա վան դա կի վրա, 
ինքնա կամ իրա կա նաց րել է բե տո նե շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո
շու մը ճա նա չել է ան վա վեր՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Երևան քա ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի 
թիվ 47 հաս ցե ում Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը հա մա
պա տաս խա նում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 որոշ ման թիվ 2 հա
վել վա ծի « Միջ հար կային ծած կեր և հա տակ ներ» վեր տա ռու թյամբ 5– րդ կե տի «գ», «դ» և 
«ե» են թա կե տե րում նա խա տես ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րին, որոնց կա տար ման 
հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա հանջվում: Հետևա բար, ը ստ Դա տա րա նի 
վճռի Սա սու նիկ Մշե ցյա նը թույլ չի տվել Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված իրա վա խախ տում: Բա ցի այդ, 
Դա տա րա նը վճռում նշել է նաև, որ «(...) նման պայ ման նե րում, երբ ար ձա նագրվա ծը բա վա
րար է հայ ցը հիմ նա վոր ճա նա չե լու հա մար, (...) բա ցա կա յում է հայ ցի ըն թա ցա կար գային 
հիմ քե րը քննար կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը (...)»:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բո ղո քարկ վող որոշ մամբ մեր ժե լով Ռու բեն Աղա ջա նյա նի և 
Երևա նի քա ղա քա պե տի վե րաքննիչ բո ղոք նե րը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ, 
ը ստ է ու թյան հա մա ձայ նել է Դա տա րա նի այն դիր քո րոշ ման հետ, որ տվյալ դեպ քում Սա սու
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նիկ Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ
վու թյուն չի պա հան ջում: Միև նույն ժա մա նակ Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 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 
թույլ են տրվել հետևյալ խախ տում նե րը.

1)  չի պարզ վել այն հան գա ման քը, թե Երևան քա ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 47 
հաս ցե ում Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը կոնկ րետ որ 
հիմ քով են որակ վել որ պես ինքնա կամ, այ սինքն՝ տվյալ դեպ քում Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված զան ցա
կազ մի օբյեկ տիվ կող մի առ կա յու թյու նը չի ապա ցուց վել,

2)  չի պարզ վել Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որոշ մամբ Սա
սու նիկ Մշե ցյա նին մեղ սագրվող արար քի կա տար ման ժա մա նա կա հատ վա ծը,

3)  չի պարզ վել Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի 
բնույթն ու ծա վա լը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի թիվ 
Վ– 34/33 որոշ ման ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում թույլ տրված վե րոգ րյալ 
բաց թո ղում նե րի հետևանքով խախտ վել են Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ օրենսգրքի 245– րդ, 247– րդ, 252– րդ, 275– րդ, 279– րդ հոդ ված նե րի պա հանջնե րը, իսկ 
նշված խախ տում նե րի առ կա յու թյունն ինքնին բա վա րար հիմք է վի ճարկ վող վար չա կան 
ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար՝ ան կախ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րա րա
կան աշ խա տանքնե րի հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա հանջվե լու կամ չպա
հանջվե լու հան գա ման քից:

Վե րը շա րադրված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր
ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր
վա ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը. 

Սույն գոր ծում առ կա փաս տա կան հան գա մանքնե րի ուսում նա սի րու թյու նից հետևում է, 
որ Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որոշ մամբ Սա սու նիկ Մշե ցյա նը 
են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով՝ առանց շի նա րա րու թյան թույլտ վու
թյան Երևան քա ղա քի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 47 հաս ցե ի բնա կե լի տան աս տի ճա նա հար
թա կի վրա առ կա ան ցքի փակ մանն ուղղ ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ կա տա րե լու 
հա մար: Հետևա բար սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը գնա
հա տե լիս ստո րա դաս դա տա րան նե րը պետք է պար զե ին, inter alia, թե արդյոք վե րը նշված 
շի նա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն պա
հանջվում է, թե ոչ: Սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
ցող վե րը նշված հար ցին անդրա դառ նա լիս ստո րա դաս դա տա րան նե րը մաս նա վո րա պես 
պետք է բա ցա հայ տե ին հետևյալ հար ցե րը. (ա) արդյոք Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կող մից կա
տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը նե րառ ված են շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն 
չպա հանջվող աշ խա տանքնե րի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան հա մա պա տաս խան որոշ մամբ սահ
ման ված ցան կում որ պես ցածր ռիս կայ նու թյուն ունե ցող աշ խա տանքներ, (բ) արդյոք Սա սու
նիկ Մշե ցյա նի կող մից կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն խո չըն դո տում ան
շարժ գույ քի նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը և չեն հա կա սում սահ ման ված սեր վի տուտ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կող մից խնդ րո առար կա 
շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման և նրան վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու ժա մա նակ (2013 թվա կան) շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հանջվող ցածր 
ռիս կայ նու թյան շի նա րարա կան աշ խա տանքնե րի ցան կը սահ ման ված է եղել ՀՀ կա ռա վա
րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 որոշ մամբ: Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված նոր մա տիվ 
իրա վա կան ակ տով հաս տատ ված ցան կը` Դա տա րա նը գտել է, որ Ծա ռա յու թյան պե տի 
02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որոշ մամբ Սա սու նիկ Մշե ցյա նին մեղ սագրվող շի նա րա
րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չի պա
հանջվում, քա նի որ այդ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը հա մա պա տաս խա նում են ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 որոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծի « Միջ հար կային 
ծած կեր և հա տակ ներ» վեր տա ռու թյամբ 5– րդ կե տի «գ», «դ» և «ե» են թա կե տե րում նա խա
տես ված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րին:
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի 
թիվ 91 որոշ ման թիվ 2 հա վել վա ծի (ու ժը կորց րել է 27.06.2015 թվա կա նին) « Միջ հար կային 
ծած կեր և հա տակ ներ» վեր տա ռու թյամբ 5– րդ կե տում, մաս նա վո րա պես, նե րառ ված են 
հետևյալ շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը, որոնց կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյուն չի պա հանջվում. (գ) ցե մեն տային, բե տո նե և աս ֆալ տա պատ հա տակ նե րի փո
սե րի լցում, (դ) հա տակ նե րի ու դրանց հիմ նա տա կե րի նո րո գում, (ե) կե րա մի կա կան, ցե մեն տե, 
մար մա րե և այլ սա լի կա վոր հա տակ նե րի վնաս ված սա լիկ նե րի փո խում, փո խա րի նում և պոկ
ված նե րի տե ղադ րում:

Սույն գոր ծի փաս տե րի և վե րոգ րյալ իրա վադ րույթ նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի 
թիվ Վ– 34/33 որոշ մամբ նշված շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը չեն կա րող հա մար վել հա
տակ նե րի փո սե րի լցում կամ հա տակ նե րի ու դրանց հիմ նա տա կե րի նո րո գում կամ սա լի կա
վոր հա տակ նե րի վնաս ված սա լիկ նե րի փո խում, փո խա րի նում և պոկ ված նե րի տե ղադ րում: 
Այս պես՝ սույն գոր ծի քննու թյամբ հաս տատ վել է, որ Սա սու նիկ Մշե ցյա նը ոչ թե լց րել է աս
տի ճա նա հար թա կի հա տա կի վրա առ կա փո սը կամ նո րո գել է աս տի ճա նա հար թա կի հա տա
կը (հիմ նա տա կը), այլ փա կել է աս տի ճա նա հար թա կի վրա առ կա ան ցքը՝ ը ստ է ու թյան մե
ծաց նե լով աս տի ճա նա հար թա կի հա տա կի բե տո նա պատ մա կե րե սը: Բա ցի այդ, Սա սու նիկ 
Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րը որևէ կերպ չեն կա րող որակ վել որ
պես կե րա մի կա կան, ցե մեն տե, մար մա րե և այլ սա լի կա վոր հա տակ նե րի վնաս ված սա լիկ
նե րի փո խում, փո խա րի նում և պոկ ված նե րի տե ղադ րում, քա նի որ սույն գոր ծով ձեռք բեր
ված ապա ցույց նե րով հաս տատ վում է այն, որ աս տի ճա նա հար թա կի հա տա կը սա լի կա վոր 
չէ, և Սա սու նիկ Մշե ցյա նը չի փո խել, փո խա րի նել այդ հա տա կի սա լիկ նե րը կամ չի տե ղադ
րել պոկ ված սա լիկ ներ: 

Վե րոգ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ Երևա նի Ավան 6– րդ փո ղո ցի թիվ 47 հաս ցե ում 
Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րարա կան աշ խա տանքնե րը չեն հա մա պա տաս խա
նում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 որոշ ման՝ իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող թիվ 2 հա վել վա ծի « Միջ հար կային ծած կեր և հա տակ ներ» վեր տա
ռու թյամբ 5– րդ կե տի «գ», «դ» և «ե» են թա կե տե րում նա խա տես ված շի նա րա րա կան աշ խա
տանքնե րին: Ավե լին՝ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կող մից կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա
տանքներն առ հա սա րակ ը նդ գրկ ված չեն շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն չպա հանջվող աշ
խա տանքնե րի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.02.2002 թվա կա նի թիվ 91 որոշ ման՝ իրա վա հա րա
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող թիվ 2 հա վել վա ծով սահ ման ված ցան կում որ պես ցածր 
ռիս կայ նու թյուն ունե ցող աշ խա տանքներ:

Փաս տո րեն, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա
կա նի թիվ Վ– 34/33 որոշ մամբ Սա սու նիկ Մշե ցյա նին հաս ցե ագրվող շի նա րա րա կան աշ խա
տանքնե րի կա տար ման հա մար իրա կա նում պա հանջվել է շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն: 
Հետևա բար նշված վար չա կան ակ տը չէր կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ խնդ րո 
առար կա շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի կա տար ման հա մար շի նա րա րու թյան թույլտ վու
թյուն չի պա հանջվում, ինչն ան տես վել է թե՛ Դա տա րա նի, թե՛ Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից: 

Անդ րա դառ նա լով Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շու մը, 
ան կախ Սա սու նիկ Մշե ցյա նի կա տա րած շի նա րա րա կան աշ խա տանքնե րի հա մար շի նա րա
րու թյան թույլտ վու թյուն պա հանջվե լու կամ չպա հանջվե լու հան գա ման քից ան վա վեր ճա
նաչ ման են թա կա լի նե լու վե րա բե րյալ Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րին՝ Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 144– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վե րաքննիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքննիչ բո ղո քում ներ կա յաց
ված պա հան ջի սահ ման նե րում` ձեռ նար կե լով ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ բո ղոքն ը ստ է ու թյան 
քննե լու հա մար։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին որո շում նե րից մե կում անդրա դառ նա լով վար չա
կան դա տա վա րու թյու նում վե րաքննու թյան սահ ման նե րին, ար դեն իսկ ար տա հայ տել է իրա
վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ թեև վե րաքննիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա
նա յում է վե րաքննիչ բո ղո քում ներ կա յաց ված պա հան ջի uահ ման նե րում` ձեռ նար կե լով ան
հրա ժեշտ մի ջոց ներ բո ղոքն ըuտ է ու թյան քննե լու հա մար, սա կայն չի կա րող սե փա կան 
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նախա ձեռ նու թյամբ դուրս գալ առա ջին ատյա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան շրջա նակ
նե րից, մաս նա վո րա պես՝ կա յաց նել դա տա կան ակտ այն իրա վա կան և փաս տա կան հիմ քե
րով, որոնք առա ջին ատյա նի դա տա րա նում քննու թյան առար կա չեն դարձվել (տե՛ս 
ՀՀ առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյունն ը նդ 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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը Ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 
թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին դա տա կան ակտ է կա յաց րել 
բա ցա ռա պես այն հիմ քով, որ Սա սու նիկ Մշե ցյա նը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
154– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով, քա նի որ վեր ջինս կա տա րել է շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն 
չպա հանջող շի նա րա րա կան աշ խա տանքներ: Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հիմ նա վոր 
հա մա րե լով Դա տա րա նի նշված եզ րա հան գու մը, իր դա տա կան ակ տում վկա յա կո չել է վի
ճարկ վող վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան ևս մի քա նի հիմ քեր, որոնք, մաս նա վո րա պես, 
վե րա բե րում են վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում առերևույթ թույլ տրված ըն թա ցա կար գային խախ տում նե րին: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վե րաքննիչ դա տա րա
նը դուրս է եկել Դա տա րա նի վճի ռը վե րաքննու թյան կար գով վե րա նայ ման են թար կե լու 
օրենսդրո րեն կան խո րոշ ված սահ ման նե րից, քա նի որ Վե րաքննիչ դա տա րանն իր դա տա
կան ակ տի հիմ քում դրել է այն պի սի իրա վա կան և փաս տա կան հան գա մանքներ, որոնք 
Դա տա րա նում քննու թյան առար կա չեն դարձվել: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայ ցի մնա ցած հիմ քերն ու հիմ նա վո րում նե րը քննու
թյան առար կա դարձնե լու հա մար գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որոնք իրենց նպա տա կին 
չեն ծա ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց
վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1.  Ռու բեն Աղա ջա նյա նի վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, իսկ Երևա նի քա ղա քա պե տի 

վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա
րա նի 01.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և գոր ծը՝ ը ստ հայ ցի Սա սու նիկ Մշե ցյա նի ը նդ դեմ 
Երևա նի քա ղա քա պե տի, եր րորդ ան ձ Ռու բեն Աղա ջա նյա նի՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
աշ խա տա կազ մի հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյան պե տի 02.10.2013 
թվա կա նի թիվ Վ– 34/33 որո շու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, ուղար կել ՀՀ վար չա կան 
դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 
ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/12466/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/12466/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Առա քե լյան 
Դա տա վոր ներ`   Ք. Մկո յան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Սար գիս Խա րի կյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րի նե 

Քա ջազ նու նու վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 19.10.2015 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Սար գիս Խա րի կյա նի ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ
սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան), ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե), եր րորդ ան ձինք Նաի րա Մա նու կյա նի, Գևորգ 
Խա րի կյա նի` Երևա նի քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որո շումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու և որ պես ան վա վե րու թյան հետևանք` այդ որոշ ման հի ման վրա Նաի րա Մա նու
կյա նի ան վամբ 18.05.2013 թվա կա նին կա տար ված իրա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան
վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Սար գիս Խա րի կյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևա նի 

քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որո շու մը և որ պես ան վա վե րու թյան 
հետևանք` այդ որոշ ման հի ման վրա Նաի րա Մա նու կյա նի ան վամբ 18.05.2013 թվա կա նին 
կա տար ված իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
19.03.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 19.10.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Նաի րա Մա նու կյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, իսկ Քա ղա
քա պե տա րա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Դա տա րա նի 19.03.2015 
թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է Դա տա րան՝ նոր քննու թյան:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սար գիս Խա րի կյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:

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

վո րում նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծը, սխալ է մեկ նա բա նել «Ի րա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 1– ին և 2– րդ հոդ ված նե րը:  

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վար չա կան վա րույ թի նյու թե րով չի հաս տատ

վում «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 
կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին և 2– րդ հոդ ված նե րի կի րառ ման հա մար ան հրա
ժեշտ բո լոր պայ ման նե րի և պա հանջնե րի առ կա յու թյու նը, ին չը հիմք է վի ճարկ վող որո շումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար: Այս պես, սույն գոր ծի քննու թյամբ չի հաս տատ վել այն հան գա
ման քը, որ Նաի րա Մա նու կյա նը Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 հաս ցե ում 
գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ունե ցել է իրա վունք հաս տա տող որևէ փաս տա թուղթ, 
որը չի պահ պան վել: Բա ցի այդ, Սար գիս Խա րի կյա նը հաշ վառ ված է եղել նշված հաս ցե ում 
դեռևս 1987 թվա կա նից, ուս տի վեր ջինս ևս գույ քային իրա վունքներ ունի վի ճե լի ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ: Հետևա բար Սար գիս Խա րի կյա նը պետք է մաս նա կից դարձվեր Երևա նի 
քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որոշ ման ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան 
վա րույ թին, ին չը տե ղի չի ունե ցել:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի 
թիվ 82 հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ քը պե տա կան սե փա կա նու թյուն է, ուս տի այդ ան
շարժ գույ քի նկատ մամբ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա
կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քը չի կա րող կի րա ռե լի լի նել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 19.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 19.03.2015 թվա կա նի 
վճռին:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, քա նի որ Վե րաքննիչ դա տա րանն 

իրա վա ցի ո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րը կա րող են պարզ վել միայն գոր ծի 
նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) Երևա նի քա ղա քա պե տին հաս ցե ագրված 12.03.2013 թվա կա նի դի մու մով Նաի րա Մա

նու կյա նը խնդ րել է «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի հա մա ձայն օրի նա կա նաց նել Ծե րեն ցի 
փո ղո ցի թիվ 82 տան օրի նա կան գույ քին կից շի նու թյու նը և/ կամ հո ղա մա սը (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 34).

2) Երևա նի քա ղա քա պե տի գլ խա վոր խորհր դա կա նին հաս ցե ագ րած 03.04.2013 թվա
կա նի թիվ 20– Ել– 513 գրու 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 տը Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի 82 հաս ցե
ում Նաի րա Մա նու կյա նին պատ կա նող բնա կե լի տան կար գա վի ճա կի մա սին հայտ նել է 
հետևյա լը. «(...) տե ղագ րա կան հա նույ թի ճշգրտու մից պարզ վել է, որ նշված հաս ցե ում հո ղա
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մա սի մա կե րե սը փաս տա ցի կազ մում է 210,6  քմ, որն ամ բող ջու թյամբ տնօ րին վում է առանց 
փաս տաթղթե րի (...)» (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 30).

3) Երևան քա ղա քի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի 08.05.2013 
թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն` Նաի րա Մա նու կյա նը 29.05.1999 թվա կա նից փաս տա ցի 
բնակ վում է Երևա նի Ծե րեն ցի թիվ 82 տա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 36).

4) Երևա նի քա ղա քա պե տը, ղե կա վար վե լով «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը 
չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով, ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2387– Ն որոշ մամբ, 19.04.2013 թվա կա նին ըն դու
նել է «Երևա նի Ծե րեն ցի փո ղո ցի Հ.82/1 բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ Նաի րա 
Ժոր ժի կի Մա նու կյա նի իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու մա սին» թիվ 1805– Ա որո շու մը, որի 
1– ին կե տով վե րա կանգն վել է Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82/1 հաս ցե ում գտնվող 
գույ քային միա վոր նե րի նկատ մամբ Նաի րա Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը` 
բնա կե լի տան զբա ղեց րած և դրա սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ 210,6  քմ մա կե րե սով 
հո ղա մա սի չա փով` ճա նա չե լով նրա սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 210,6  քմ մա կե րե սով հո
ղա մա սի և դրա վրա գտնվող շենք– շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ, իսկ նույն որոշ ման 3– րդ 
կե տով Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 հաս ցե ի բնա կե լի տա նը տրա մադրվել է 
հաս ցե` « Ծե րենց փո ղոց, թիվ 82/1 տուն» (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 26– 27).

5) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման թիվ 
18052013– 01– 0205 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևա նի քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի 
թիվ 1805– Ա որոշ ման և հո ղա մա սի հա տա կագ ծի հի ման վրա Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո
ղո ցի թիվ 82/1 բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ 18.05.2013 թվա կա նին գրանցվել է 
Նաի րա Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 41).

6) Բնակ չու թյան պե տա կան ռե գիստ րում հաշ վառ ման մա սին 20.11.2013 թվա կա նի թիվ 
392598 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Սար գիս Խա րի կյա նը 09.01.1987 թվա կա նից հաշ վառ ված է 
եղել Ծե րեն ցի տուն թիվ 82 հաս ցե ում, 06.09.2012 թվա կա նին հան վել է հաշ վա ռու մից սե փա
կա նա տի րոջ դի մու մով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 25).

7) Էլեկտրա կան է ներ գիայի մա տա կա րար ման 14.11.2008 թվա կա նի թիվ 0301978 պայ
մա նագ րի հա մա ձայն` Երևա նի Ծե րեն ցի թիվ 82 հաս ցե ի է լեկտրաէ ներ գիայի սպա ռո ղը 
Սար գիս Խա րի կյանն է (հա տոր 1– ին, գ.թ. 10– 11).

8) Գույ քա հար կի և հո ղի հար կի վճա րում նե րի ըն դուն ման 20.04.2009 թվա կա նի թիվ 
ԳՀԱ1122268 ան դոր րագ րի և Երևան քա ղա քի Մա լա թիա– Սե բաս տիա թա ղա պե տա րա նի 
գույ քա հար կի և հո ղի հար կի բաժ նի պե տի կող մից 22.04.2009 թվա կա նին տրված տե ղե կան
քի հա մա ձայն` Երևա նի Ծե րեն ցի թիվ 82 հաս ցե ի հո ղի հարկ վճա րո ղը Սար գիս Խա րի
կյանն է (հա տոր 1– ին, գ.թ. 18– 19):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա
կանգն ման՝ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա
կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված իրա վա կան կա ռու ցա
կար գի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա
կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։ Բա ցի այդ, Վճռա 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 օրենսգրքի 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 րաքննիչ դա տա րա նի կող մից 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ
վա ծի, ինչ պես նաև «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
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բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի խախտ ման հետևան քով առ կա է 
առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը 
հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին. 

1. արդյո՞ք «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժով իրա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման 
վե րա բե րյալ հա մայն քի ղե կա վա րի որոշ ման ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թին 
պետք է մաս նա կից դարձվեն այդ ան շարժ գույ քը փաս տա ցի որ պես սե փա կա նը տի րա պե
տող բո լոր ան ձինք, 

2. արդյո՞ք «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժով կա րող է վե րա կանգն վել իրա
վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ պես սե
փա կա նը) տի րա պե տող միայն մեկ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան իրա 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 մից, որը ևս հա մա պա տաս խան իրա վունք ունի, 

3. արդյո՞ք «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժով կա րող է վե րա կանգն վել իրա
վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի տի րա պե
տող ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վունքն այն պայ ման նե րում, երբ իրա վունք 
հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տան նկատ մամբ սե
փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րով չի հիմ նա վոր վում, որ տվյալ ֆի զի կա կան ան ձը, փաս տա ցի 
տի րա պե տե լով այդ ան շարժ գույ քը, ունե ցել է հա մա պա տաս խան իրա վունքներ դրա 
նկատ մամբ, կամ այդ ան շարժ գույ քը հան դի սա նում է օրի նա կան կա ռույց:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար
դյու նա վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 13– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու
րա քան չյուր ոք, ում նույն կոն վեն ցիայով ամ րագրված իրա վունքներն ու ազա տու թյուն նե
րը խախտ վում են, ունի պե տա կան մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան 
ար դյու նա վետ մի ջո ցի իրա վունք, նույ նիսկ եթե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե 
գոր ծող ան ձինք:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քը սահ մա նում է  վար չա րա րու թյան հի մունքնե 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 մին 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 վնա սի հա տուց ման հետ 
կապ ված` վար չա կան մար մին նե րի և ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձանց (...) 
միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ 
հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` առան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի առանձնա
հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օրենքնե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի
ջազ գային պայ մա նագ րե րով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 19– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մարմ նի` վար չա կան ակտ ըն դու նե
լուն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյունն է:
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« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն 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 ցե ա տե րը` այն ան ձը, ով դի մել է վար չա կան ակտ ըն դու նե լու 
հա մար (դի մող), կամ այն ան ձը, ում նկատ մամբ վար չա կան մար մինն իր նա խա ձեռ նու
թյամբ ըն դու նե լու է վար չա կան ակտ.

բ) եր րորդ ան ձինք` այն ան ձինք, որոնց իրա վունքնե րը կամ օրի նա կան շա հե րը կա
րող են շո շափ վել վա րույ թի ար դյուն 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 ներգրավ վում են իրենց դի մու մի հա մա
ձայն կամ վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն 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 մից հե տո` եռo րյա ժամ կե տում, վա րույ թի մաu նա 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: Նշված ան
ձանց, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում` նաև վկային, փոր ձա գե տին, թարգման չին և այլ մար
մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, վար չա կան մար մի նը ծա նու ցում է վա րույ թի իրա կա նաց
ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման տե ղի, oր վա, ժա մի և այլ պայ
ման նե րի մաuին:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 37– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ապա հո վել փաu տա
կան հան գա մանքնե 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 մաu նա կից նե րի oգ տին առ կա հան գա մանքնե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն 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 նրանց 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
մանքնե րի վե րա բե րյալ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն 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 ունե ցող այն որո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան 
իրա վա կան ակտն է, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային իրա 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 իրա
վունքներ 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, որի մի ջո ցով վար չա կան մար մին ներն ան ձանց տրա մադ րում են 
իրա վունքներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ ան ձանց իրա վա կան կամ փաս տա ցի 
դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման: 

«Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե
րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան հա մայնքնե րի վար չա կան տա րածք նե րում մինչև 2001 թվա կա նի մայի սի 15– ը կա
ռուց ված և նույն օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լու պա հին առ կա (...) այն ան հա տա կան բնա կե լի 
տնե րը և դրանց կից բնա կե լի նշա նա կու թյան օժան դակ շի նու թյուն նե րը, դրանց կա ռուց
ման և սպա սարկ ման հա մար փաս տա ցի առ կա սահ մա նա զատ ված հո ղա մա սե րը, որոնց 
նկատ մամբ չեն պահ պան վել սահ ման ված կար գով տրա մադրված քա ղա քա շի նա կան գոր
ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու փաս տաթղթե րը և (կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րը, եթե 
դրանք կա ռուց ված չեն կամ չեն գտնվում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղային 
o րենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հո ղա մա սե րի, այդ թվում` ին ժե նե րատ
րանսպոր տային oբյեկտնե րի o տար ման գո տի նե րում, չեն հա կա սում քա ղա քա շի նա կան 
նոր մե րին, չեն առա ջաց նում սեր վի տուտ, ապա նույն օրեն քի ուժով 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:
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«Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե
րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քի 1– ին և 
2– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան 
գրանցման հա մար հիմք է ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի հի ման վրա կա յաց ված Երևա նի քա
ղա քա պե տի որո շու մը, որում պար տա դիր նշվում են իրա վունք ձեռք բե րող ֆի զի կա կան 
ան ձի (ան ձանց) տվյալ նե րը (ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, ծննդյան օրը, ամի 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 օրեն քի 1– ին 
և 2– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված պայ ման նե րը: (...) Նույն օրեն քի ուժով ձեռք բեր վող 
ը նդ հա նուր հա մա տեղ կամ ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան դեպ քում հա մայն քի 
ղե կա վա րի որո 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, եթե սույն օրեն քի ուժով ձեռք բեր վող 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի մաս նա կից նե րը գրանցված ամու սին ներ են, և 
դի մու մը ներ կա յաց րել է ամու սին նե րից մե կը (...):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը 
չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով 
օրենսդի րը կար գա վո րել է իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված որո շա
կի կա տե գո րիայի 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 իրա վուն քի վե րա կանգն ման և 
պատ շաճ ձևա կերպ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: «Ի րա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծով օրենսդի րը սահ մա նել է, որ իրա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը (քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու փաս տաթղթե րը կամ 
հող հատ կաց ման հիմ քե րը) չպահ պան ված և որո 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: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը թիվ ՎԴ/4651/05/12 վար չա կան գոր ծով 30.04.2015 թվա կա
նին կա յաց րած որոշ ման շրջա նակ նե րում անդրա դար ձել է իրա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու
թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման՝ մինչև 05.06.2010 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
(վեր տա ռու թյամբ) «Երևան քա ղա քում իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան
ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված 
իրա վա կան կա ռու ցա կար գին: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ««Երևան քա
ղա քում իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե 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 օրեն քում փո փո խու
թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 27.04.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 50– Ն ՀՀ օրեն
քով «Երևան քա ղա քում իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա
կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քում կա տար վել են մի շարք փո փո
խու թյուն ներ, ին չի ար դյուն քում օրենսդիրն իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ
պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կին վե րա բե րող իրա վա կար գա վո
րում նե րը հա վա սա րա պես տա րա ծել է ոչ միայն Երևան քա ղա քի վար չա կան տա րած քում, 
այլև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բո լոր հա մայնքնե րի վար չա կան տա րածք նե րում 
գտնվող հա մա պա տաս խան կա տե գո րիայի ան շարժ գույ քի վրա` սահ մա նե լով, որ յու րա
քան չյուր հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտնվող, օրեն քով նա խա տես ված պայ ման նե
րին ու պա հանջնե րին բա վա րա րող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան 
գրանցման հա մար հիմք է ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի հի ման վրա կա յաց ված տվյալ հա
մայն քի ղե կա վա րի որո շու մը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ մինչև 05.06.2010 թվա
կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Երևան քա ղա քում իրա վունք հաս տա
տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի նոր մե րի վե րա բե րյալ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված որոշ մամբ 
կա տար ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև ներ կա յումս գոր
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ծող «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե
րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վադ րույթ նե րի մեկ նա բա նու թյան դեպ քում: 

Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի ուժով իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված և որո 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 (ան ձանց) սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, ով (ով քեր) փաս տա ցի տի րա պե տում է (են) 
այդ ան շարժ գույ քը որ պես սե փա կան գույք: Ը նդ որում, խոս քը վե րա բե րում է այն ֆի զի կա
կան ան ձանց, ով քեր ոչ միայն 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 իրա վա հա ջորդ ներ, որոնց սե փա կա նու թյան իրա վուն քը հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չեն պահ պան վել:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով կար գա վոր վում են բա ցա ռա պես օրեն 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 սպա 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 մադրված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու փաս տաթղթե րի և 
(կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րի պահ պան ված չլի նե լու դեպ քում օրի նա կան կա ռույ ցի սե
փա կա նա տի րոջ իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման հար ցե րը: Այ սինքն` հի շա տակ ված օրեն
քը վե րա բե րում է այն ան շարժ գույ քին, որի վե րա բե րյալ առ կա են եղել իրա վունքներ և 
են թա կա է քննարկ ման այդ իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման հար ցը, ին չը չի կա րող առ կա 
լի նել ինքնա կամ կա ռույ ցի պա րա գա յում: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը 
չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժով 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա
կանգն ման գոր ծըն թա ցը հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի առ թիվ հա րուց
ված վար չա կան վա րույթ է, որը եզ րա փակ վում է հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տով, 
այն է` հա մայն քի ղե կա վա րի որոշ մամբ: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա
կար գա վո րում նե 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 իրա կա նաց նող պե տա կան այլ մար մին նե րի, տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման մար մին նե րի` վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյունն է, իսկ 
վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող որո շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման 
կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային 
իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց
նե լուն կամ ճա նա չե լուն: Նշված 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, որի մի ջո ցով վար չա կան մար մին
ներն ան ձանց տրա մադ րում են իրա վունքներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ ան
ձանց իրա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ ար ձա նագ րում է, որ «Ի րա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի ուժով իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված և որո շա կի չա
փա նիշ նե րի բա վա րա րող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու
թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա բե րյալ հա մայն քի ղե կա վա րի հա մա պա տաս խան 
որո շու մը վար չա կան ակտ է, քա նի որ այն հա մա պա տաս խա նում է « Վար չա րա րու թյան հի
մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան սահ ման մա նը: Ը ստ այդ սահ ման ման` վար չա կան ակ
տին բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են վար չա կան մարմ նի կող մից ըն դուն ված ան հա տա կան 
իրա վա կան ակտ լի նե լը, ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե նա լը, հան րային իրա վուն քի ոլոր
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տում ըն դուն ված լի նե լը, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մանն ուղղ ված լի նե լը, ինչ պես նաև 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար իրա վունքնե 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: Այս պես՝ 

–   ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ ֆի զի կա կան ան ձնաց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա
բե րյալ հա մայն քի ղե կա վա րի որո շումն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է, 

–   ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա
բե րյալ որո շումն ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի՝ հա մա պա տաս խան հա մայն քի 
ղե կա վա րի կող մից, 

–   ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա
բե րյալ հա մայն քի ղե կա վա րի որո շումն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս
ցե ա տերն այն պի սի ֆի զի կա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու
նած մարմ նի հետ, 

–   ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա
բե րյալ հա մայն քի ղե կա վա րի որո շումն ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա
գա վա ռում, 

–   ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ ֆի զի կա կան ան ձնաց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա
բե րյալ հա մայն քի ղե կա վա րի որո շումն ուղղ ված է հան րային իշ խա նու թյամբ 
օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա վուն քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ
վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը, 

–   ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա
բե րյալ հա մայն քի ղե կա վա րի որո շումն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է 
առա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա
կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան 
ան ձի հա մար. դրա նով վար չա կան մար մի նը, ճա նա չե լով ան ձի մոտ ար դեն իսկ 
ծա գած իրա վուն քի առ կա յու թյու նը, բա րե լա վում է վեր ջի նիս իրա վա կան և փաս
տա ցի դրու թյու նը: 

Օ րենսդի րը հստակ սահ մա նել է, որ վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված գոր ծու նե
ու թյան` վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ապա հո վել 
փաu տա կան հան գա մանքնե 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 իրա վուն քի վե րա կանգն ման հա մար ան
հրա ժեշտ` «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի 
տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի 
ու պա հանջնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 

Հա մայն քի ղե կա վա րը կա րող է որո շում կա յաց նել իրա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու
թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու մա սին միայն այն դեպ քում, երբ փաu տա կան հան գա
մանքնե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննարկ ման ար դյուն քում եկել է այն եզ րա
հանգման, 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 լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է «Ի րա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով սահ ման ված բո լոր պա հանջնե րին: Ը նդ որում, վկա յա կոչ ված օրեն քով կա րող 
են վե րա կանգն վել նախ կի նում գո յու թյուն ունե ցող (հա մա պա տաս խան հաս ցե ունե ցող) 
այն պի սի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րը, որոնց վե րա բե րյալ առ կա են եղել 
իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթեր, որոնք, սա կայն, չեն պահ պան վել: 
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ի րա վունք հաս
տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան
շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա
կանգնու մը տե ղի է ունե նում ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի առ թիվ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թի ար դյուն քում կա յաց վող հա մայն քի ղե կա վա րի որոշ ման հի ման վրա, որն էլ 
տվյալ ֆի զի կա կան ան ձին իրա վունք է վե րա պա հում օրեն քով սահ ման ված հա մա պա
տաս խան ըն թա ցա կար գով գրան ցե լու իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: 

Ընդ որում, «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծում օրենսդի րը նա խա
տե սել է, որ ը նդ հա նուր հա մա տեղ կամ ը նդ հա նուր բաժ նային սե փա կա նու թյան դեպ քում 
հա մայն քի ղե կա վա րի որո 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: Եթե իրա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը, որը հա մա պա տաս խա նում է «Ի րա վունք հաս
տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի պա հանջնե 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 մից, որոնք այդ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ հա մա պա
տաս խան իրա վունքներ ունեն, ապա վար չա կան մար մինն իրա վա սու չէ վե րա կանգնե լու 
իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ պես 
սե փա կա նը) տի րա պե տող միայն մեկ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վունքն ամ
բողջ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: Տվյալ պա րա գա յում իրա վա սու վար չա կան մար մի նը 
կամ կա րող է իր որոշ մամբ վե րա կանգնել իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ
պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ պես սե փա կա նը) տի րա պե տող միայն մեկ ֆի զի
կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վունքն ան շարժ գույ քի այն մա սի նկատ մամբ, որը նրա 
կող մից փաս տա ցի որ պես սե փա կան գույք տի րա պետ վում է կամ կա րող է վե րա կանգնել 
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 իրա վուն քը` ը նդ հա նուր հա մա տեղ կամ ը նդ հա նուր բաժ նային 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի տես քով, եթե 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 հանջվում միայն այն դեպ քում, եթե ձեռք բեր վող ը նդ հա նուր սե փա կա
նու թյան ի րա վուն քի մաս նա կից նե րը գրանցված ամու սին ներ են, և դի մու մը ներ կա յաց
րել է ամու սին նե րից մե կը: 

Հետևա բար վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե
րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե
լու վե րա բե րյալ որոշ 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 արդյոք ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ներ կա յաց ված դի մու
մում նշված իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե 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 մից, 
թե` ոչ: Այն դեպ քում, երբ իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե 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 մից, վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է այդ 
ֆի զի կա կան ան ձանց ևս մաս նա կից դարձնել իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը 
չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու 
վար չա կան վա րույ թին` նրանց որ պես եր րորդ ան ձ ներգրա վե լու մի ջո ցով, ին չը թույլ կտա 
ապա հո վել վեր ջին նե րիս իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան ար դյու
նա վետ մի ջո ցի իրա վուն քը (տե՛ս նաև Ռո բերտ Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ Երևա 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 որո շու մը): 

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ 
հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` առան ձին տեuա կի վար չա կան վա րույթ նե րի առանձնա
հատ կու թյուն նե րը uահ ման վում են o րենքնե րով և Հա յաu տա նի Հան րա պե տու թյան մի
ջազ գային պայ մա նագ րե րով: Նշված իրա վա նոր մում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րու մը 
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բնավ չի բա ցա ռում առան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ « Վար չա րա
րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի կի րա ռու մը, հատ կա պես 
այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, որոնք իրենց կար գա վո րու մը չեն ստա ցել հա տուկ 
օրենքնե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րում: 
«Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 
կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով կար գա վոր վող վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե
րը սահ ման վում են նշված օրեն քով, հետևա բար « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի ը նդ հա նուր դրույթ նե րը կի րա ռե լի են վե ճի առար կա 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ միայն «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը 
չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ
ման ված վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, այլ խոս քով, «Ի րա վունք 
հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա
կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով իրա կա նաց ված վար չա կան վա րույ թի ըն
թաց քում « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քը կի
րա ռե լի է միայն այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, որոնք «Ի րա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով կամ կար գա վոր ված են մա սամբ կամ առ հա սա րակ կար գա վոր ված չեն: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 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 սպա 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 մադրված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու փաս տաթղթե րի և 
(կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րի պահ պան ված չլի նե լու դեպ քում օրի նա կան կա ռույ ցի սե
փա կա նա տի րոջ իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման վե րա բե րյալ վար չա կան վա րույ թի իրա
կա նաց ման կար գը և առանձնա հատ կու թյուն նե րը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում կար գա
վոր վում են «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե
լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ «Ի րա
վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա
վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված չէ վե րը նշված վար չա կան վա րույ թում եր րորդ 
ան ձանց վե րա բե րյալ որևէ առանձնա 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 բե րյալ կի րա ռե լի է 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քը: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քում 
օրենսդի րը սահ մա նել է, որ եր րորդ ան ձինք վար չա կան վա րույ թի այն մաս նա կից ներն են, 
որոնց իրա վունքնե րը կամ օրի նա կան շա հե րը կա րող են շո շափ վել վար չա կան վա րույ թի 
ար դյուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով, այ սինքն`այն ան ձինք, որոնց հա մար վա
րույ թի ար դյուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տը կա րող է առա ջաց նել իրա վա կան 
հետևանքներ: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ 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 մարմ նի պար տա կա նու թյան 
սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապնդում ապա հո վե լու վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձի` լս ված 
լի նե լու իրա վուն քը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա վեր ջի նիս լիար ժեք իրա կա նաց նե լու իր 
իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյու նը: Այս եզ րա հան գու մը բխում է 27.11.2005 թվա կա նի 
խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի և Կոն վեն ցիայի 
13– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րից, որոն ցով սահ ման ված պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րը 
պետք է ար դյու նա վետ լի նեն թե՛ գործ նա կան և թե՛ իրա վա կան առում նե րով, մաս նա վո րա
պես` այն առու մով, որ պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րից օգտվե լը չպետք է ան հիմն խո չըն
դոտ վի պե տա կան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ (տե՛ս Իվա նովն 
և այ լոք ը նդ դեմ Բուլ ղա րիայի գոր ծով Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
24.11.2006 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 70): Հետևա բար վար չա կան մարմ նի կող մից հա րուց
ված վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման մա սին ծա նու ցու մը վա րույ թին մաս նա կից ան
ձին պետք է տրա մադրվի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ապա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ ցու
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թյու նը վար չա կան վա րույ թին (տե՛ս ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան տես չու թյունն ը նդ դեմ 
«ՎՏԲ– Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ– ի տնօ րեն նե րի խորհր դի նա խա գահ, գլ խա վոր տնօ րեն 
Վա լե րի Օվ սյան 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 որո շու մը): 

Այս պի սով, ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում օրենսդրի կող մից եր րորդ ան ձանց վար չա
կան վա րույ թում ներգրա վե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սե լու հիմ նա կան 
նպա տա կը եր րորդ ան ձանց սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի գործ նա կա
նում ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյուն ապա հո վելն է: Սա կայն օրենսդրի կող մից նա խա
տես ված վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին լսե լու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու
թյան նպա տա կը չի սահ մա նա փակ վում միայն տվյալ մաս նա կից նե րի հա մար ար դյու նա
վետ ան հա տա կան պաշտպա նու թյուն ապա հո վե լով, դրա նով մաս նա կից նե րը նաև նպաս
տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րի պատ շաճ պար զե լու վար չա կան մարմ նի 
պար տա կա նու թյան կա տար մա նը: Փաս տո րեն, իրա 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 լս ված լի նե լու իրա վուն քը գործ նա կա նում իրաց նե լը (տե՛ս Տիգ րան Աբա ղյանն 
ը նդ դեմ Երևան հա մայն քի Կենտրոն 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 որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը 
չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ
ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րի մի ջո ցով օրենսդի րը հե տապնդում է հստակ նպա
տակ, այն է՝ որո շա կի պա հանջնե րի բա վա րա րող և իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե
րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տող և դրա սե փա կա նա տեր կամ 
սե փա կա նա տե րե րի իրա վա հա ջորդ ներ հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց հնա րա վո րու
թյուն տալ վե րա կանգնե լու իրենց սե փա կա նու թյան իրա վունքն այդ ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ։ Հետևա բար «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված պար տա դիր պա
հանջնե րից մեկն այն է, որ իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ կա րող է վե րա կանգն վել միայն այդ ան շարժ գույ քը փաս տա ցի տի րա
պե տող այն ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա 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 իրա վա հա ջորդ ներ։ 

Այս պի սով, վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե
րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե
լու վե րա բե րյալ որոշ 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 իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու մա սին դի
մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձը հան դի սա նում է արդյոք այդ ան շարժ գույ քի սե փա
կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի իրա վա հա ջորդ, թե ոչ (տե՛ս Զո յա Սի մե ո նի դուն ը նդ
դեմ Երևան հա մայն քի թիվ ՎԴ/10507/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ «Ի րա վունք հաս տա տող 
փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քը կի րա ռե լի է նշված օրեն քով սահ ման ված որո շա կի պա հանջնե րին բա վա րա
րող միայն այն բնա կե լի տնե րի նկատ մամբ, որոնք կա ռուց վել են օրեն քով սահ ման ված 
կար գով, այ սինքն՝ օրի նա կան կա ռույց ներ են: Հետևա բար «Ի րա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով սահ ման ված պար տա դիր պա հանջնե րից մեկն այն է, որ իրա վունք հաս տա
տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տող և այդ ան
շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի իրա վա հա ջորդ ներ հան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քը կա րող է վե րա կանգն վել միայն այն 
դեպ քում, երբ բնա կե լի տու նը չի հան դի սա նում ինքնա կամ կա ռույց՝ օրեն քով և այլ իրա
վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով այդ նպա տա կի հա մար չհատ կաց ված հո ղա մա
սում կամ առանց թույլտ վու թյան կամ թույլտ վու թյամբ սահ ման ված պայ ման նե րի կամ քա
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ղա քա շի նա կան նոր մե րի և կա նոն նե րի է ա կան խախ տում նե րով կա ռուց ված կամ վե րա կա
ռուց ված շի նու թյուն: 

Այլ կերպ ասած` «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա
կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժով ֆի զի կա կան ան ձանց սե
փա կա նու թյան իրա վուն քը կա րող է վե րա կանգն վել միայն այն բնա կե լի տնե րի նկատ
մամբ, որոնք ինքնա կամ կա ռույց ներ չեն: Հետևա բար վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է 
իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա
կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ որոշ 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 իրա վունք հաս տա
տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տու նը հան դի սա նում է 
արդյոք օրի նա կան կա ռույց, թե ոչ (տե՛ս նաև Սի րա նուշ Վար դա նյանն ը նդ դեմ Երևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0634/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն 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 Երևա նի քա ղա քա պե տին 
հաս ցե ագրված Նաի րա Մա նու կյա նի դի մու մի հի ման վրա, որով վեր ջինս խնդ րել է «Ի րա
վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա
վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի հիմ քով օրի նա կա նաց նել Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի 
թիվ 82 տան օրի նա կան գույ քին կից շի նու թյու նը և/ կամ հո ղա մա սը: 

Երևա նի քա ղա քա պե տը 19.04.2013 թվա կա նին ըն դու նել է «Երևա նի Ծե րեն ցի փո ղո ցի 
Հ.82/1 բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ Նաի րա Ժոր ժի կի Մա նու կյա նի իրա վունքնե
րը վե րա կանգնե լու մա սին» թիվ 1805– Ա որո շու մը, որի 1– ին կե տով Երևան քա ղա քի Ծե
րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82/1 հաս ցե ում գտնվող գույ քային միա վոր նե րի նկատ մամբ վե րա
կանգն վել է Նաի րա Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը` բնա կե լի տան զբա ղեց
րած և դրա սպա սարկ ման հա մար ան հրա ժեշտ 210,6  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի չա փով` 
ճա նա չե լով նրա սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 210,6  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և դրա վրա 
գտնվող շենք– շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Երևա նի քա ղա քա պե տի 
վի ճարկ վող որո շումն ըն դուն վել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի, « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 55– 57– րդ հոդ ված նե րի, «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ
պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին և 2– րդ 
հոդ ված նե րի խախտ մամբ: Մաս նա վո րա պես` Դա տա րա նը նշել է, որ վար չա կան վա րույ թի 
նյու թե րով չի հաս տատ վում, որ Նաի րա Մա նու կյա նը Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի թիվ 82 
հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ երբևէ ունե ցել է սահ ման ված կար գով տրա
մադրված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու փաu տաթղթեր և (կամ) 
հող հատ կաց ման հիմ քեր: Ը ստ Դա տա րա նի՝ «(...) վար չա կան վա րույ թի նյու թե րով չի հաս
տատ վում սե փա կա նաշ նորհ ված ան շարժ գույ քը (...) միայն Նաի րա Մա նու կյա նի կող մից 
որ պես սե փա կան գույք տի րա պետ վե լու (...) հան գա ման քը, (...) վար չա կան վա րույ թի նյու
թե րով հաս տատ վում է, որ Նաի րա Մա նու կյա նը (...) ե րեն ցի թիվ 82 հաս ցե ում սե փա կան 
հո ղա մաս չի ունե ցել (...)»:

Բա ցի այդ, Դա տա րա նը գտել է նաև, որ Քա ղա քա պե տա րա նը պար տա վոր էր սույն 
գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թին մաս
նա կից դարձնել նաև Սար գիս Խա րի կյա նին, որը ևս հաշ վառ ված է եղել և որո շա կի ը նդ
հա տում նե րով բնակ վել է Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 տա նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Նաի րա Մա նու կյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը, 
մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքննիչ բո ղո քը և բե կա նե լով 
Դա տա րա նի վճիռն ու գործն ուղար կե լով նոր քննու թյան, պատ ճա ռա բա նել է, որ սույն 
գոր ծի լուծ ման հա մար որո շիչ նշա նա կու թյուն ունե ցող մի շարք հար ցեր իրենց պա տաս
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խան նե րը կա րող են ստա նալ միայն գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: Վե րաքննիչ դա
տա րա նի կող մից առաջ քաշ ված և գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում պարզ ման են թա կա 
հան գա մանքնե րը, մաս նա վո րա պես, հան գում են հետևյա լին. արդյո՞ք Նաի րա Մա նու կյա
նը Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 հաս ցե ում տի րա պե տել է որևէ ան շարժ 
գույքի՝ որ պես սե փա կան գույք, և այդ ան շարժ գույ քի օրի նա կա նա ցու մը խախ տո՞ւմ է 
արդյոք այլ ան ձանց իրա վունքնե րը, ինչ պես նաև արդյո՞ք վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը 
վե րա բե րում է նաև նշված հաս ցե ում գտնվող ինքնա կամ կա ռույց նե րին, թե ոչ:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու
թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու
թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ ար ձա նագ րում է, որ Երևա նի քա ղա քա պե տի 
19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որո շու մը վար չա կան ակտ է, քա նի որ այն հա մա պա տաս
խա նում է « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
53– րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված` վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան սահ ման մա նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև ը նդ գծել, որ սույն գոր ծի փաս տե րի 
հա մա ձայն` Երևա նի քա ղա քա պե տին հաս ցե ագ րած դի մու մով Նաի րա Մա նու կյա նը խնդ
րել է «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե
րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն քի (28.06.2008 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 117– Ն) հա մա ձայն 
օրի նա կա նաց նել Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 տուն հաս ցե ի օրի նա կան գույ քը: Այ սինքն` 
Նաի րա Մա նու կյա նի դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը վե րա բե րել է 
Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 հաս ցե ի տան նկատ մամբ գույ քային իրա վունքնե րի վե րա կանգն
մա նը, մինչ դեռ Երևա նի քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որոշ ման հա մա
ձայն` վե րա կանգն վել է Նաի րա Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը Երևա նի Ծե
րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82/1 հաս ցե ում գտնվող գույ քային միա վոր նե րի նկատ մամբ, թեև 
նշված թիվ 82/1 հաս ցեն հի շա տակ ված գույ քին տրա մադրվել է նույն որոշ ման 3– րդ կե տով 
միայն: Փաս տո րեն, Նաի րա Մա նու կյա նի իրա վունքնե րը Երևա նի քա ղա քա պե տի որոշ
մամբ վե րա կանգնվել է այն պի սի հաս ցե ի գույ քի նկատ մամբ, որ պի սի հաս ցե նախ կի նում 
գո յու թյուն չի ունե ցել, հետևա բար դրա վե րա բե րյալ իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթեր 
չէ ին կա րող առ կա լի նել ը նդ հան րա պես: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ «Ի րա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օրեն
քի իմաս տով իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վե րա կանգնու մը տե ղի է 
ունե 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 ար դյուն քում կա յաց վող հա մայն քի ղե կա վա րի հա մա պա տաս խան որոշ մամբ, 
որի հի ման վրա տվյալ ֆի զի կա կան ան ձն իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն է ստա նում օրեն
քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով գրան ցե լու իր սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը: Այդ պի սի որոշ ման ըն դուն ման նա խադ րյա լը վար չա կան մարմ նի կող մից վար
չա կան վա րույ թի ըն թաց քում նշված օրեն քով սահ ման ված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե
րի ու պա հանջնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զելն է: 

Ընդ հան րաց նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է իրա վունք հաս
տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ որոշ ման կա յաց մանն ուղղ ված վար չա կան վա
րույ թի ըն թաց քում պար զել, inter alia, հետևյալ հան գա մանքնե րը. 

1) արդյոք իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 
բնա կե լի տու նը հան դի սա նում է օրի նա կան կա ռույց, թե ոչ, 

2) արդյոք իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց
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րած ֆի զի կա կան ան ձը հան դի սա նում է այդ ան շարժ գույ քը փաս տա ցի, որ պես սե փա կան 
գույք տի րա պե տող ան ձ, թե ոչ, 

3) արդյոք իրա վունք հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց
րած ֆի զի կա կան ան ձը հան դի սա նում է այդ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա
կա նա տե րե րի իրա վա հա ջորդ, թե ոչ, 

4) արդյոք ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ներ կա յաց ված դի մու մում նշված իրա վունք 
հաս տա տող փաս տաթղթե 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 մից, թե` ոչ: Ը նդ որում, եթե իրա
վունք հաս տա տող փաս տաթղթե 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 մից, վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է այդ ֆի զի կա կան ան ձանց ևս մաս
նա կից դարձնել վար չա կան վա րույ թին` նրանց որ պես եր րորդ ան ձ ներգրա վե լու մի ջո ցով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Նաի րա Մա նու կյա նի դի մու մի հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում կա յաց ված, սույն գոր ծով վի ճարկ վող 
Երևա նի քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որոշ մամբ լուծ վել է Երևան քա
ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 (82/1) հաս ցե ում գտնվող իրա վունք հաս տա տող փաս
տաթղթե րը չպահ պան ված բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա
վուն քի վե րա կանգն ման հար ցը: Մինչ դեռ սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի բո վան դա
կու թյու նից հետևում է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը չի պար զել, թե Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո
ղո ցի թիվ 82 հաս ցե ի բնա կե լի տու նը հան դի սա նում է արդյոք օրի նա կան կա ռույց, թե ոչ: 
Բա ցի այդ, վար չա կան մար մի նը չի պար զել նաև այն հան գա ման քը, թե քննարկ վող ան
շարժ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգնե լու մա սին դի մում 
ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձը՝ Նաի րա Մա նու կյա նը, հան դի սա նո՞ւմ է արդյոք այդ ան
շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի իրա վա հա ջորդ, թե ոչ:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան 
ըն թաց քում հիմ նա վոր վել է, որ Սար գիս Խա րի կյա նը դեռևս 09.01.1987 թվա կա նից հաշ
վառ ված է եղել Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 հաս ցե ի բնա կե լի տա նը, և փաս
տա ցի (որ պես սե փա կան գույք) տի րա պե տել է դրա մի մա սը: Հետևա բար «Ի րա վունք 
հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժով Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 (82/1) հաս ցե ում 
գտնվող բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ Նաի րա Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը չէր կա րող վե րա կանգն վել այդ հաս ցե ում գտնվող այն ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ, որը փաս տա ցի որ պես սե փա կան գույք տի րա պետ վում էր այլ ան ձի` Սար գիս Խա
րի կյա նի կող մից: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Երևա նի քա
ղա քա պե տը « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
35– րդ և 38– րդ հոդ ված նե րի հիմ քով պար տա վոր էր Սար գիս Խա րի կյա նին ծա նու ցել 
19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որոշ ման ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի հա
րուց ման մա սին և ապա հո վել այդ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վեր ջի նիս լս ված լի նե
լու իրա վուն քի պատ շաճ իրա ցու մը, քա նի որ նշված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
քննարկ վել է Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82 (82/1) հաս ցե ում գտնվող իրա վունք 
հաս տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը վե րա կանգնե լու հար ցը, և ըն դուն վող վար չա կան ակ տով կա րող էին շո շափ վել 
Սար գիս Խա րի կյա նի իրա վունքնե րը և o րի նա կան շա հե րը: Մինչ դեռ սույն գոր ծում առ կա 
չէ որևէ ապա ցույց Սար գիս Խա րի կյա նին նշված վար չա կան վա րույ թին մաս նա կից 
դարձնե լու և նրան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու վե րա բե րյալ: Այ սինքն` վար չա կան մար մի
նը չի կա տա րել Սար գիս Խա րի կյա նին վար չա կան վա րույ թին մաս նա կից դարձնե լու և 
նրան ծա նու ցե լու` օրեն քով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյու նը, ին չի ար դյուն քում չի 
ապա հով վել Սար գիս Խա րի կյա նի լս ված լի նե լու իրա վուն քը` վեր ջի նիս զրկե լով իր իրա
վունքնե րը գործ նա կա նում լիար ժեք պաշտպա նե լու հնա րա վո րու թյու նից:
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Վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ Երևա նի քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի թիվ 1805– Ա որո
շումն ըն դուն վել է օրեն քի` « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ, 35– րդ, 37– րդ, 38– րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև «Ի րա վունք հաս
տա տող փաս տաթղթե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի խախտ մամբ: Հետևա բար Դա տա րանն իր վճռում իրա վա ցի ո րեն է եզ րա
հան գել, որ Երևա նի քա ղա քա պե տի 19.04.2013 թվա կա նի «Երևա նի Ծե րեն ցի փո ղո ցի 
Հ.82/1 բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ Նաի րա Ժոր ժի կի Մա նու կյա նի իրա վունքնե
րը վե րա կանգնե լու մա սին» թիվ 1805– Ա որո շու մը « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի ուժով ոչ իրա վա չափ 
վար չա կան ակտ է և պետք է ճա նաչ վի ան վա վեր:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82/1 
հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Նաի րա Մա նու կյա նի ան վամբ սե փա կա
նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա տար վել է Երևա նի քա ղա քա պե տի 19.04.2013 
թվա կա նի թիվ 1805– Ա որոշ ման հի ման վրա, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
Երևան քա ղա քի Ծե րեն ցի փո ղո ցի թիվ 82/1 հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
Նաի րա Մա նու կյա նի ան վամբ Կո մի տե ի կող մից 18.05.2013 թվա կա նին կա տար ված սե փա
կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը (ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի 
պե տա կան գրանցման վկա յա կան թիվ 18052013– 01– 0205) ևս են թա կա էր ան վա վեր ճա
նաչ ման:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան
գում է, որ սույն գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու և նոր քննու թյան ըն թաց քում Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի կող մից առաջ քաշ ված հար ցադ րում նե րին պա տաս խա նե լու ան հրա ժեշ տու
թյու նը բա ցա կա յում է, քա նի որ գոր ծի դա տաքննու թյան ըն թաց քում հիմ նա վոր վել է այն 
հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում առ կա են Սար գիս Խա րի կյա նի կող մից ներ կա յաց ված 
հիմ նա կան հայ ցա պա հան ջով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը և դրա հի ման վրա կա տար
ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու թե՛ իրա վա
կան, թե՛ փաս տա կան բա վա րար հիմ քեր:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 151– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրի նա կան ուժ տա լու Վճռա բեկ դա տա րա նի 
լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե
տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող
ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված 
ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում
նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից: Տվյալ դեպ
քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օրի նա
կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 
ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:
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Դա տա կան ակ տին օրի նա կան ուժ տա լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 
սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ նաև սույն գոր ծով 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա
տա կին չի ծա ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայց վոր Սար գիս Խա րի կյա 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 ան հրա ժեշտ է եղել վճռա
բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա
նաց ման հա մար, ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Սար գիս Խա րի կյա նի կող մից 
նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Քա ղա քա պե տա րա նի կող մից:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

19.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 19.03.2015 
թվա կա նի վճռին:

2. Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նից հօ գուտ Սար գիս Խա րի կյա 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 
գումար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6329/05/12
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6329/05/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Առա քե լյան
Դա տա վոր ներ`   Ք. Մկո յան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Նա տա լի Ֆարմ» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու

թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Լեռ նիկ Հով հան նի սյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 08.10.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ տնտե
սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան հանձնա ժո ղո վի (այ սու հետ` Հանձնա
ժո ղով)` Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որո շու մը մաս նա կի ո րեն` Ըն կե րու
թյա նը վե րա բե րե լի 3– րդ, 4– րդ, 7– րդ, 8– րդ, 15– րդ, 16– րդ, 21– րդ կե տե րի մա սով, 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 թյու նը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն` Ըն կե րու թյա նը վե րա

բե րե լի 3– րդ, 4– րդ, 7– րդ, 8– րդ, 15– րդ, 16– րդ, 21– րդ կե տե րի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել 
Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
20.02.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 08.10.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 20.02.2015 
թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հանձնա ժո ղո վը:



ՎԱՐՉ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԵՐ 327

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան 

մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ, 6– րդ, 7– րդ, 36– րդ հոդ ված նե րը, « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ, 6– րդ, 7– րդ, 10– րդ հոդ ված նե րը, 37– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սը, 43– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «բ» կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծը, 26– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 3– րդ մա սե րը, 27– րդ հոդ վա ծը, 
29– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տը, 144– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սը, 146– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի 1– ին կե տի «բ» են թա կե տը, 2– րդ կե տի «բ» են թա կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քերն ու դրանց հիմ նա վո

րում նե րը` ան հիմն կեր պով հաս տատ ված հա մա րե լով, որ Ըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետևան քով «Սզ նի» ՍՊԸ– ն դուրս է մղ վել շու կայից: Մինչ դեռ Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 
թվա կա նի թիվ 277– Ա որոշ ման մեջ ար ձա նագրված փաս տե րի հա մա ձայն` «Սզ նի» ՍՊԸ– ն 
շա րու նա կել է իր բնա կա նոն տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյու նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թին մաս նա կից չեն դարձվել « Ռուս ֆարմ», «Էդ գա
նի», « Մե գի էլ» և « Կա մե լիա» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րը, 
և չեն պարզ վել գնում նե րի գոր ծըն թա ցում վեր ջին նե րիս կող մից դրսևո րած վար քի պատ
ճառ նե րը, ին չը բա ցա հայ տե լու պա րա գա յում կհաս տատ վեր, որ գնում նե րի գոր ծըն թա ցում 
եղած բաց թո ղում ներն ունեն օբյեկ տիվ պատ ճառ ներ, ու կհերք վեր հա կամրցակ ցային հա
մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը Հանձնա ժո ղո վի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի կի րա ռու
թյու նը չի գնա հա տել «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով 
նա խա տես ված չա փա նիշ նե րի լույ սի ներ քո` չպար զե լով երեք առան ձին իրա վա խախ տում
նե րի հա մար առա ջադրված տու գանքնե րի չա փի վե րա բե րյալ Հանձնա ժո ղո վի դրսևո րած 
հայե ցո ղա կան վար չա րա րու թյան իրա վա չա փու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 08.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել, կամ գործն ուղար
կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Հանձնա ժո ղո վի կող մից վար չա կան վա րույթն իրա կա նաց վել է ՀՀ օրենսդրու թյան պա

հանջնե րին հա մա պա տաս խան, վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ձեռք են բեր վել բո լոր ան
հրա ժեշտ և բա վա րար ապա ցույց նե րը, Հանձնա ժո ղովն ապա հո վել է գոր ծի բո լոր հան գա
մանքնե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քննար կու մը և բա ցա հայ տու մը: Դա տա րա նի 
և Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից գնա հատ վել են գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րը, 
պարզ վել են գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող բո լոր հան գա մանքնե րը, հիմ նա վոր
վել է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը: Հետևա բար Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 08.10.2015 թվա կա նի որո շու մը հիմ նա վոր է և կա յաց վել է գոր ծող օրենսդրու թյան պա
հանջնե րին հա մա պա տաս խան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի « Պե տա կան գնում նե րի ոլոր տում կա տար ված 

ուսում նա սի րու թյան ար դյունքնե րի և մի շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի նկատ մամբ պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց կի րա ռե լու մա սին» թիվ 277– Ա որոշ ման հա մա ձայն` Հանձնա
ժո ղո վը որո շել է. «(...) 3. Ըն կե րու թյան կող մից «Սզ նի» ըն կե րու թյան մաս նակ ցու թյամբ պե
տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում հայ տա րար ված մրցույթ նե րում 2009– 2010 թվա կան նե
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րի ըն թաց քում ցեֆտ րիաք սոն դե ղը մրցույ թը հայ տա րա րած բուժ հաս տա տու թյուն նե րին 
ան վճար կար գով տրա մադ րե լու կամ դե ղի` ինքնար ժե քից ցածր գնային առա ջարկ ներ կա
յաց նե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը հա մա րել գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում: 4. Ըն կե րու թյուն 
նկատ մամբ գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման հա մար նշա նա կել տու գանք` քսան մի լի ոն 
ՀՀ դրա մի չա փով: (...) 7. « Պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր վող դե ղեր, բժշ
կա կան պա րա գա ներ, նյու թեր, հա տուկ սար քեր և սար քա վո րում ներ» ապ րան քային շու կա
յում Ըն կե րու թյան և «Եվրո ֆարմ», « Ռուս ֆարմ», «Էդ գա նի», « Մե գի էլ», «Ամի կուս» և « Կա
մե լիա» ըն կե րու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի միջև 2009 և 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում պե
տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում հայ տա րար ված մրցակ ցային բա նակ ցու թյուն նե րում 
հաղ թո ղի վե րա բե րյալ նա խա պես ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը, որի ար դյուն
քում տե ղի է ունե ցել մրցակ ցու թյան սահ մա նա փա կում և պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի 
վատ նում, հա մա րել հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն: 8. Հա կամրցակ ցային հա մա ձայ
նու թյուն կնքե լու (կա յաց նե լու, այդ հա մա ձայ նու թյա նը մաս նակ ցե լու) հա մար Ըն կե րու թյան 
նկատ մամբ նշա նա կել տու գանք տասն հինգ մի լի ոն դրա մի չա փով: (...) 15. Ըն կե րու թյան և 
բուժ հաս տա տու թյուն նե րի միջև 2010 թվա կա նին «Գ նում նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օրեն քի խախտ մամբ մրցույթ նե րի ար դյուն քում կնքվող պայ մա նագ րե րից է ա
կա նո րեն տար բեր վող պայ ման նե րով պայ մա նագ րեր կնքե լը և դրանց հի ման վրա մա տա
կա րա րում իրա կա նաց նե լը որա կել որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն: 16. Բուժ
հաս տա տու թյուն նե րի հետ հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու (կա յաց նե լու, այդ 
հա մա ձայ նու թյա նը մաս նակ ցե լու) հա մար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ նշա նա կել տու գանք` 
տասն հինգ մի լի ոն ՀՀ դրա մի չա փով: (...) 21. Հանձնա րա րել Ըն կե րու թյա նը` հե տա գա յում 
բա ցա ռել օրեն քի խախ տում նե րը, 3– օ րյա ժամ կե տում Հանձնա ժո ղով ներ կա յաց նել նույն 
որոշ ման 4– րդ, 8– րդ և 16– րդ կե տե րով սահ ման ված տու գանքնե րի վճա րու մը հա վաս տող 
տե ղե կատ վու թյուն (...)» (հա տոր 1– ին, գ.թ. 103– 123):

2. Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի « Պե տա կան գնում նե րի ոլոր տում կա տար ված 
ուսում նա սի րու թյան ար դյունքնե րի և մի շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի նկատ մամբ պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց կի րա ռե լու մա սին» թիվ 277– Ա որոշ ման հա մա ձայն`

–  « Ցեֆտ րիաք սոն դեղ և դրա հա մար ժեք ներ» ապ րան քային շու կա յում Ըն կե րու թյան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում որա կե լու հա մար Հանձնա ժո ղո վը 
վկա յա կո չել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (26.12.2008 
թվա կա նից մինչև 12.04.2011 թվա կա նը)` «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «ա», «բ», «է», «ը», «թ» կե տե րը: Ը ստ 
Հանձնա ժո ղո վի` Ըն կե րու թյու նը, ունե նա լով գե րիշ խող դիրք « Ցեֆտ րիաք սոն դեղ և դրա 
հա մար ժեք ներ» ապ րան քային շու կա յում, 2009– 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում չա րա շա հել է 
իր գե րիշ խող դիր քը` պե տա կան բուժ հաս տա տու թյուն նե րի կող մից հայ տա րար ված մրցույթ
նե րում ցեֆտ րիաք սոն դե ղի գծով ներ կա յաց նե լով դե ղի ձեռք բեր ման ինքնար ժե քից ցածր 
գնային առա ջարկ ներ, ինչ պես նաև նվի րատ վու թյուն ներ կա տա րե լով ցեֆտ րիաք սոն դե ղի 
գծով պա հան ջարկ ունե ցող բուժ հաս տա տու թյուն նե րին` նպա տակ է հե տապնդել միայ նակ 
բա վա րա րե լու ցեֆտ րիաք սոն դե ղի գծով շու կա յում գո յու թյուն ունե ցող պա հան ջար կը`    
«Սզ նի» ըն կե րու թյան կող մից իր ապ րանքն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը բա ցա ռե լու կամ 
սահ մա նա փա կե լու հա մար (հա տոր 1– ին, գ.թ. 108):

–  « Պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր վող դե ղեր, բժշ կա կան պա րա գա
ներ, նյու թեր, հա տուկ սար քեր և սար քա վո րում ներ» ապ րան քային շու կա յում Ըն կե րու թյան 
և մի շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միջև 2009 և 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում նա խա
պես ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն 
որա կե լու հա մար Հանձնա ժո ղո վը վկա յա կո չել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «զ» և «ը» կե տե րը: Ը ստ Հանձնա ժո ղո վի` Ըն կե րու թյու նը մի 
կող մից և «Եվրո ֆարմ», « Ռուս ֆարմ», «էդ գա նի», « Մե գի էլ», «Ամի կուս» և « Կա մե լիա» ըն
կե րու թյուն ներն առան ձին– ա ռան ձին մյուս կող մից 2009 և 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում հայ տա րար ված մրցակ ցային բա նակ ցու թյուն նե րում 
եկել են հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան առ այն, որ նշված մրցույթ նե րում մշ տա պես 
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հաղ թող ճա նաչ վի Ըն կե րու թյու նը, ին չի ար դյուն քում տե ղի է ունե ցել մրցակ ցու թյան սահ մա
նա փա կում և պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի վատ նում, քա նի որ ձևա կան մրցույթ ներ կազ
մա կեր պե լու մի ջո ցով Ըն կե րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ունե ցել շու կա յա կա նից է ա կա նո
րեն տար բեր վող գնե րով իրաց նե լու իր ապ րան քը, ին չը տե ղի չէր ունե նա բուժ հաս տա տու
թյուն նե րի կող մից հայ տա րար ված մրցակ ցային բա նակ ցու թյուն նե րի շուրջ հա կամրցակ
ցային հա մա ձայ նու թյան չգա լու դեպ քում (հա տոր 1– ին, գ.թ. 116– 117): 

–  Ըն կե րու թյան և մի շարք բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի միջև 2010 թվա կա նին 
«Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի խախտ մամբ պայ մա նագ րեր կնքե լը և դրանց հի ման վրա 
մա տա կա րա րում իրա կա նաց նե լը որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն որա կե լու 
հա մար Հանձնա ժո ղո վը վկա յա կո չել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «դ», «է» և «ը» կե տե րը: Ը ստ Հանձնա ժո ղո վի` Ըն կե րու թյան և բուժ
հաս տա տու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի միջև առան ձին կա յա ցել է հա կամրցակ ցային հա մա
ձայ նու թյուն, որը հան գեց րել է մրցակ ցու թյան սահ մա նա փակ մա նը դե ղե րի և բժշ կա կան 
պա րա գա նե րի իրաց ման շու կա յում: Բուժ հաս տա տու թյուն նե րի կող մից մրցույթ չի հայ տա
րար վել, որն էլ հնա րա վո րու թյուն է տվել բուժ հաս տա տու թյուն նե րից յու րա քան չյու րին և Ըն
կե րու թյա նը գա լու հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան և գն ման առար կայի վե րա բե րյալ 
կնքե լու ար տամրցու թային պայ մա նա գիր` մրցույ թի ար դյուն քում հաղ թող կազ մա կեր պու
թյան հետ սո վո րա բար կնքվող պայ մա նագ րե րից է ա կա նո րեն տար բեր վող պայ ման նե րով: 
Ը նդ որում, մրցույ թի դեպ քում Ըն կե րու թյու նը նման գնային առա ջարկ նե րի պայ ման նե րում 
չէր հաղ թի և չէր կա րող իրաց նել ապ րան քը շու կա յա կա նից թանկ գնե րով (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 120– 121):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` հա կամրցա կային հա մա ձայ նու
թյուն նե րի կնքման և գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման դեպ քում տնտես վա րող սուբյեկտնե
րին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու, ինչ պես նաև վար չա կան մար մին նե րին վե րա
պահ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման առանձնա հատ կու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րում է նաև, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը միա ժա մա նակ պայ մա նա վոր
ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 մից «Տն տե սա
կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ, 7– րդ, 36– րդ հոդ ված նե րի, 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ, 6– րդ, 
37– րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա
րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հա կամրցա կային հա մա ձայ նու թյուն նե րի կնքման և գե րիշ խող դիր քի չա
րա շահ ման դեպ քում տնտես վա րող սուբյեկտնե րին «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան 
պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լու իրա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րին, ինչ պես նաև տնտես վա րող սուբյեկտնե րին 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու բնա գա վա ռում «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան 
պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով Հանձնա ժո ղո վին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան 
լիա զո րու թյուն նե րի կի րառ ման ը նդ հա նուր սահ ման նե րին և հա տուկ չա փա նիշ նե րին:
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ա) 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` (...) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երաշ խա վոր վում են տնտե սա կան գոր ծու
նե ու թյան ազա տու թյունն ու ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյու նը:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 33.1– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի օրեն քով չար գել ված ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու իրա վունք: Շու կա յում մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հու մը և ան բա
րե խիղճ մրցակ ցու թյունն ար գել վում են (...):

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի 
հա մա ձայն` նույն օրեն քի նպա տակն է պաշտպա նել և խրա խու սել ազատ տնտե սա կան 
մրցակ ցու թյու նը, ապա հո վել բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մի ջա վայր, 
նպաս տել ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց մա նը և սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտպա նու թյա նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի հա մա ձայն` նույն օրեն քը տա րած վում է տնտես վա րող սուբյեկտնե րի, պե տա կան 
մար մին նե րի, ինչ պես նաև դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ 
վար քագ ծի վրա, որոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել տնտե սա կան մրցակ ցու
թյան սահ մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը, ար գել մա նը կամ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան գոր
ծո ղու թյա նը, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի, ինչ պես նաև վնա սել սպա
ռող նե րի շա հե րը:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի հա մա ձայն` նույն օրեն քում օգ տա գործ վող հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներն են` 
տնտե սա կան մրցակ ցու թյուն կամ մրցակ ցու թյուն` ապ րանքնե րի իրաց ման կամ ձեռք բեր
ման առա վել նպաս տա վոր պայ ման նե րի ապա հով մանն ուղղ ված տնտե սա կան գոր ծու նե ու
թյուն, որի ար դյուն քում օբյեկ տի վո րեն սահ մա նա փակ վում են տվյալ ապ րան քային շու կա
յում ապ րանքնե րի շրջա նա ռու թյան ը նդ հա նուր պայ ման նե րի վրա մրցա կից նե րից յու րա
քան չյու րի միա կող մա նի ազ դե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
նույն օրեն քի իմաս տով հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն ներ են հա մար վում տնտես վա
րող սուբյեկտնե րի միջև կնքված այն գոր ծարք նե րը, նրանց հա մա ձայ նու թյուն նե րը, ուղ ղա
կի կամ անուղ ղա կի հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ վար քա գի ծը, տնտես վա րող 
սուբյեկտնե րի միա վո րում նե րի կող մից ըն դուն ված որո շում նե րը (...), որոնք ուղ ղա կի կամ 
անուղ ղա կի հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել որևէ ապ րան քային շու կա յում մրցակ
ցու թյան սահ մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը կամ ար գել մա նը (...):

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն նե րը վե
րա բե րում են` 

ա) իրաց ման կամ ձեռք բեր ման խտ րա կան և (կամ) տար բե րակ ված գնե րի սահ ման մա նը.
բ) ապ րան քի գնի չհիմ նա վոր ված բարձրաց մա նը, իջեց մա նը կամ պահ պան մա նը (...).
գ) շու կայի բա ժան մա նը տա րած քային սկզբուն քով, ը ստ իրաց ման կամ ձեռք բեր ման 

ծա վա լի, ապ րան քի տե սա կա նու, իրաց նող նե րի կամ ձեռք բե րող նե րի խմբե րի կամ այլ եղա
նա կով.

դ) այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի շու կա մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լուն (շու կա 
մուտք գոր ծե լը սահ մա նա փա կե լուն) կամ շու կայից նրանց դուրս մղե լուն, որի հետևան քով 
այլ տնտես վա րող սուբյեկ տը մուտք չի գոր ծել շու կա կամ դուրս է մղ վել շու կայից կամ կա
տա րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր` շու կայից դուրս չմղ վե լու հա մար.

ե) իրաց ման կամ ձեռք բեր ման գնե րի զեղ չե րի կամ ար տո նու թյուն նե րի սահ ման մա նը, 
փո փոխ մա նը կամ պահ պան մա նը, եթե դրանք նպա տա կաուղղ ված են այլ տնտես վա րող 
սուբյեկ տի շու կայից դուրս մղ մա նը.

զ) մրցույթ նե րի կամ աճուրդ նե րի պայ ման նե րի վե րա բե րյալ պայ մա նա վոր վա ծու թյա նը 
կամ ար դյունքնե րի կեղծ մա նը (խե ղա թյուր մա նը).

է) այն պի սի պայ ման նե րի առա ջարկ մա նը կամ կի րառ մա նը, որոնք առա ջաց նում են 
կամ կա րող են առա ջաց նել մրցակ ցային ան հա վա սար պայ ման ներ.
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ը) այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի առևտ րի կամ ար տադ րու թյան ար դիա կա նաց ման 
կամ զար գաց ման կամ ներդ րում նե րի սահ մա նա փակ մա նը.

թ) պայ մա նագ րի կող մին, նե րա ռյալ առևտ րի օբյեկտնե րին, լրա ցու ցիչ պար տա վո րու
թյուն նե րի պար տադրմա նը, որոնք իրենց բնույ թով կամ իրա կա նաց ման տե սան կյու նից չեն 
առնչ վում պայ մա նագ րի բուն առար կայի հետ.

ժ) ի վնաս սպա ռո ղի շա հե րի ապ րանքնե րի ներկրման կամ ար տադ րու թյան չհիմ նա
վոր ված կրճատ մա նը կամ ապ րանքնե րը պա հե լու, փչաց նե լու, ոչնչաց նե լու մի ջո ցով ապ
րան քային շու կա յում պա կա սոր դի ստեղծ մա նը կամ պահ պան մա նը:

Նույն հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն` հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյու նը հա մար
վում է ապա ցուց ված, եթե` 

ա) առ կա է այդ մա սին վկայող որևէ փաս տա կան տվյալ (այդ թվում` ցան կա ցած գրա
վոր փաս տա թուղթ կամ գրա վոր այլ ապա ցույց, տե սագ րու թյուն կամ ձայ նագ րու թյուն) կամ 
օրեն քով չար գել ված ցան կա ցած այլ ապա ցույց.

բ) այդ մա սին են վկա յում տնտես վա րող սուբյեկտնե րի` նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սում 
նշված գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ վար քա գի ծը:

Նույն հոդ վա ծի 5– րդ մա սի հա մա ձայն` հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լը 
(կա յաց նե լը) ար գել վում է: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
ար գել վում է տնտես վա րող սուբյեկտնե րի կող մից մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիր քի (...) չա
րա շա հու մը:

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում է հա մար վում` 
ա) իրաց ման կամ ձեռք բեր ման չհիմ նա վոր ված, խտ րա կան և (կամ) տար բե րակ ված 

գնե րի սահ մա նու մը կամ կի րա ռու մը կամ օրենսդրու թյա նը հա կա սող առևտ րի այլ պայ ման
նե րի ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի պար տադ րու մը.

բ) այլ տնտես վա րող սուբյեկ տի առևտ րի կամ ար տադ րու թյան ար դիա կա նաց ման կամ 
ներդ րում նե րի սահ մա նա փա կու մը.

գ) ի վնաս սպա ռո ղի շա հե րի ապ րանքնե րի ներկրման կամ ար տադ րու թյան չհիմ նա
վոր ված կրճա տու մը կամ ապ րանքնե րը պա հե լու, փչաց նե լու, ոչնչաց նե լու մի ջո ցով ապ րան
քային շու կա յում պա կա սոր դի ստեղ ծու մը կամ պահ պա նու մը.

դ) այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի կամ սպա ռող նե րի նկատ մամբ խտ րա կան պայ ման
նե րի կի րա ռու մը.

ե) պայ մա նագ րի կող մին, նե րա ռյալ առևտ րի օբյեկտնե րին, լրա ցու ցիչ պար տա վո րու
թյուն նե րի պար տադ րու մը, որոնք իրենց բնույ թով կամ իրա կա նաց ման տե սան կյու նից չեն 
առնչ վում պայ մա նագ րի բուն առար կայի հետ.

զ) տնտես վա րող սուբյեկտնե րի վե րա կազ մա կերպ ման կամ տնտե սա կան կա պե րի խզ
ման պար տադ րու մը.

է) այլ տնտես վա րող սուբյեկ տի շու կա մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լու (շու կա մուտք 
գոր ծե լը սահ մա նա փա կե լու) կամ շու կայից նրան դուրս մղե լու գոր ծո ղու թյու նը կամ վար քա
գի ծը, որի հետևան քով այլ տնտես վա րող սուբյեկ տը մուտք չի գոր ծել շու կա կամ դուրս է 
մղ վել շու կայից կամ կա տա րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր` շու կայից դուրս չմղ վե լու հա մար.

ը) այն պի սի պայ ման նե րի առա ջար կը կամ կի րա ռու մը, որոնք առա ջաց նում են կամ կա
րող են առա ջաց նել մրցակ ցային ան հա վա սար պայ ման ներ այն դեպ քում, երբ հա ման ման 
պայ ման ներ չեն առա ջարկ վել տվյալ ապ րան քային շու կա յում գոր ծող մյուս տնտես վա րող 
սուբյեկտնե րին.

թ) իրաց ման կամ ձեռք բեր ման գնե րի զեղ չե րի կամ ար տո նու թյուն նե րի սահ մա նու մը, 
փո փո խու մը կամ պահ պա նու մը, եթե դրանք նպա տա կաուղղ ված են մրցակ ցու թյան սահ մա
նա փակ մա նը:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի հա մա ձայն` տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան բնա գա վա ռում պե
տա կան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման նպա տա կով ստեղծ վում է տնտե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան պե տա կան մար մին` Հանձնա ժո ղով:
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«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 19– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի «ա» և «զ» կե տե րի հա մա ձայն` Հանձնա ժո ղովն իրա վունք ունի ըն դու նե լու որո
շում ներ նույն օրեն քի հնա րա վոր կամ փաս տա ցի խախ տում նե րի (...) վե րա բե րյալ, տա լու նա
խազ գու շա ցում` խախ տում նե րը շտկե լու և (կամ) հե տա գա յում բա ցա ռե լու հանձնա րա րու
թյամբ, նշա նա կե լու տու գանք` խախ տում նե րը շտկե լու և (կամ) հե տա գա յում բա ցա ռե լու և 
տու գան քը վճա րե լու հանձնա րա րու թյամբ` սահ մա նե լով հանձնա րա րու թյան կա տար ման 
ժամ կետ:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի հա մա ձայն` նույն օրեն քի խախտ ման դեպ քում Հանձնա ժո ղովն իրա վա սու է իր 
որոշ մամբ տա լու նա խազ գու շա ցում կամ նշա նա կե լու տու գանք:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ մա սի հա մա ձայն` պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց կի րա ռե լիս Հանձնա ժո ղո վը հաշ
վի է առ նում տվյալ իրա վա խախտ ման բնույ թը, տևո ղու թյու նը, իրա վա խախտ ման հնա րա
վոր կամ փաս տա ցի ազ դե ցու թյու նը շու կա յում մրցակ ցային իրա վի ճա կի կամ սպա ռող նե րի 
շա հե րի վրա, տվյալ տնտես վա րող սուբյեկ տի կող մից նույն օրեն քի խախ տում նե րի կրկ նա
կի ու թյու նը, տնտես վա րող սուբյեկ տի դի տա վո րու թյան աս տի ճա նը, տնտես վա րող սուբյեկ
տի կող մից իրա վա խախ տում կա տա րե լու շար ժա ռիթ նե րը և հան գա մանքնե րը, տնտես վա
րող սուբյեկ տի վրա նշա նակ վող տու գան քի հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը, տվյալ տնտես վա
րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան ոլոր տը և (կամ) պատ մու թյու նը: Հա կամրցակ ցային հա մա
ձայ նու թյան հա մար տու գանք նշա նա կե լիս Հանձնա ժո ղո վը հաշ վի է առ նում նաև նույն 
օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով նա խա տես ված հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան 
տե սա կը (հո րի զո նա կան, ուղ ղա հա յաց, խա ռը):

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի հա մա ձայն` նույն օրեն քը խախ տե լու հա մար տնտես վա րող սուբյեկտնե րը (...) կրում 
են պա տաս խա նատ վու թյուն օրեն քով սահ ման ված կար գով: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա
մա ձայն` հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու (կա յաց նե լու, այդ հա մա ձայ նու թյա նը 
մաս նակ ցե լու) հա մար նշա նակ վող տու գան քի չա փը կազ մում է հինգ մի լի ո նից եր կու հա րյուր 
մի լի ոն դրամ (...): Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հումն 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում հինգ մի լի ո նից եր կու հա րյուր մի լի ոն դրա մի չա փով (...):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյան և 
ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան երաշ խա վո րու մը` որ պես սահ մա նադ րա կան կար գի հի
մունք, ելա կե տային նշա նա կու թյուն ունի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տնտե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի կա նո նա կարգման հա մար: Տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ազա տու
թյու նը շու կա յա կան տնտե սու թյան հիմ նա րար սկզբունքն է և շու կա յա կան տնտե սա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ու զար գաց ման օբյեկ տիվ նա խադ րյա լը: Միա ժա մա նակ 
ազատ տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան իրա վուն քը բա ցար ձակ չէ. այն են թա կա է սահ մա նա
փակ ման` ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան ապա հով ման նպա տա կից ել նե լով: Հետևա
բար նշված եր կու իրա վա կան սկզբունքնե րի` տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյան և 
ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան ներ դաշ նակ ու հետևո ղա կան իրաց ման պայ ման նե
րում է միայն հնա րա վոր հաս նել շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա խարսխ ված ար
դյու նա վետ տնտե սա կան հա մա կար գի ձևա վոր մանն ու կա յուն զար գաց մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում 
մրցակ ցային մի ջա վայ րի կա ռու ցումն այն հիմ նա կան ուղի նե րից մեկն է, որով պե տու թյու նը 
կա րո ղա նում է բարձրաց նել հա սա րա կու թյան բա րե կե ցու թյու նը. տվյալ ոլոր տում պե տու
թյու նը պետք է հե տա մուտ լի նի ինչ պես ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան գո յու թյան հա
մար ան հրա ժեշտ մի ջա վայ րի ստեղծ մա նը, այն պես էլ տնտե սու թյա նը վնաս հասց նող գոր
ծո ղու թյուն նե րի կան խար գել մա նը:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին և 2– րդ հոդ
ված նե րի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ նշված օրեն
քի իրա վա կար գա վո րում նե րը նպա տա կաուղղ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան վրա հիմն ված շու կա յա կան տնտե սու թյան բնա կա նոն 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը և տա րած վում են տնտես վա րող սուբյեկտնե րի այն 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ վար քագ ծի վրա, որոնք հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել 
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ապ րանքնե րի իրաց ման կամ ձեռք բեր ման առա վել նպաս տա վոր պայ ման նե րի ապա հով
մանն ուղղ ված տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը, ար գել մա
նը կամ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան գոր ծո ղու թյա նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա
ռում մրցակ ցու թյունն ամե նաընդ հա նուր ձևով կա րե լի է բնո րո շել որ պես տնտես վա րող 
սուբյեկտնե րի միջև մրցու թյուն` ապ րանքնե րի (ծա ռա յու թյուն նե րի) ար տադ րու թյան և իրաց
ման լա վա գույն պայ ման նե րով հնա րա վո րինս առա վե լա գույն շա հույթ ստա նա լու նպա տա
կին հաս նե լու հա մար: Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան օրենսդրա կան բնո րո շու մը տրված է 
«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ հոդ վա ծում, ը ստ 
որի` մրցակ ցու թյու նը ապ րանքնե րի իրաց ման կամ ձեռք բեր ման առա վել նպաս տա վոր պայ
ման նե րի ապա հով մանն ուղղ ված տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյունն է, որի ար դյուն քում օբյեկ
տի վո րեն սահ մա նա փակ վում են տվյալ ապ րան քային շու կա յում ապ րանքնե րի շրջա նա ռու
թյան ը նդ հա նուր պայ ման նե րի վրա մրցա կից նե րից յու րա քան չյու րի միա կող մա նի ազ դե լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 5– րդ մա սով և 7– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սով օրենսդի րը, առաջ նորդ վե լով ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյան հա
մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի ապա հով ման նկա տա ռում նե րով, սահ մա նել է, որ հա
կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լը (կա յաց նե լը), ինչ պես նաև տնտես վա րող 
սուբյեկտնե րի կող մից մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիր քը չա րա շա հելն ար գել վում են: Ավե
լին` օրենսդի րը «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ րագ րել է, որ տնտես վա րող սուբյեկտներն օրեն քով սահ ման ված 
կար գով պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում նշված օրեն քի պա հանջնե րը խախ տե լու հա մար 
և նույն օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում նա խա տե սել է նույն օրեն քի խախտ ման հա մար 
կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը` նա խազ գու շա ցում կամ տու գանք: Բա ցի 
այդ, «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ և 3– րդ մա սե րում օրենսդի րը հստակ սահ մա նել է հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու
թյուն կնքե լու, ինչ պես նաև գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման հա մար Հանձնա ժո ղո վի` որ պես 
տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան բնա գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու
թյունն իրա կա նաց նող պե տա կան մարմ նի կող մից նշա նակ վող տու գան քի չա փը, որը կազ
մում է 5.000.000 ՀՀ դրա մից մինչև 200.000.000 ՀՀ դրամ:

Փաս տո րեն, շու կա յա կան տնտե սու թյան պայ ման նե րում մրցակ ցու թյան ազա տու թյան 
երաշ խա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով` օրենսդիրն ար գե լել է հա կամրցակ ցային 
հա մա ձայ նու թյուն նե րի, այ սինքն` այն պի սի հա մա ձայ նու թյուն նե րի կնքու մը (կա յա ցու մը), 
որոնք ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի հան գեց նում են կամ կա րող են հան գեց նել որևէ ապ րան
քային շու կա յում մրցակ ցու թյան սահ մա նա փակ մա նը, կանխ մա նը կամ ար գել մա նը: 
Օրենսդի րը սահ մա նել է նաև հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն նե րի կնքման (կա յաց
ման) եղա նակ նե րը. դրանք են`

1. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միջև կնքված գոր ծարք նե րը,
2. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի հա մա ձայ նու թյուն նե րը,
3. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի ուղ ղա կի ո րեն հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը 

կամ վար քա գի ծը,
4. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի անուղ ղա կի ո րեն հա մա ձայ նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե

րը կամ վար քա գի ծը,
5. տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միա վո րում նե րի կող մից ըն դուն ված որո շում նե րը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը սահ մա նել է հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու
թյուն նե րի առար կան` նա խա տե սե լով այն գոր ծո ղու թյուն նե րի սպա ռիչ ցան կը, որոնց վե րա
բե րյալ կա րող են կնքվել (կա յաց վել) օրեն քով ար գել ված հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու
թյուն նե րը: Հետևա բար հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու (կա յաց նե լու) հա մար 
որևէ տնտես վա րող սուբյեկ տի պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու յու րա քան չյուր դեպ
քում Հանձնա ժո ղո վը պար տա վոր է պար զել, թե օրեն քով նա խա տես ված կոնկ րետ ինչ եղա
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նա կով և կոնկ րետ ինչ գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ է կնքվել տվյալ հա կամրցակ ցային հա
մա ձայ նու թյու նը և ցույց տալ այն փաս տա կան տվյալ նե րը կամ թույ լատ րե լի այն ապա ցույց
նե րը, որոնք հիմք են տնտես վա րող սուբյեկ տի կա տա րած կոնկ րետ գոր ծո ղու թյու նը կամ 
վար քա գի ծը որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան կնքում (կա յա ցում) որա կե լու հա
մար: Այս պես, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա
կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հիմ
քով հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է ապա ցուց ված հա մար վել միայն այն 
դեպ քում, եթե այդ մա սին են վկա յում տնտես վա րող սուբյեկտնե րի` նույն հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սում նշված գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ վար քա գի ծը, և եթե առ կա է այդ մա սին վկայող որևէ 
փաս տա կան տվյալ, այդ թվում` գրա վոր ապա ցույց, տե սագ րու թյուն, ձայ նագ րու թյուն կամ 
օրեն քով չար գել ված ցան կա ցած այլ ապա ցույց:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա
հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդի րը նա խա տե սել է այն գոր ծո ղու թյուն նե րի 
սպա ռիչ ցան կը, որոնց կա տա րու մը կա րող է որակ վել որ պես օրեն քով ար գել ված գե րիշ խող 
դիր քի չա րա շա հում: Հետևա բար գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման հա մար որևէ տնտես վա րող 
սուբյեկ տի պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու յու րա քան չյուր դեպ քում Հանձնա ժո ղո վը 
պար տա վոր է պար զել, թե օրեն քով նա խա տես ված` գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման կոնկ րետ 
ինչ գոր ծո ղու թյուն է կա տա րել տվյալ տնտես վա րող սուբյեկ տը, և ցույց տալ այն փաս տա կան 
հիմ նա վո րում նե րը, որոնք հիմք են այդ տնտես վա րող սուբյեկ տի կա տա րած կոնկ րետ գոր ծո
ղու թյու նը կամ վար քա գի ծը որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում որա կե լու հա մար:

Սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն կե րու թյան վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, 
որով վեր ջինս պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն` 3– րդ, 4– րդ, 7– րդ, 8– րդ, 15– րդ, 16– րդ, 21– րդ կե
տե րի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որո շու մը: 
Նշված վար չա կան ակ տի ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է հետևյա լը.

–    Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որոշ ման 3– րդ կե տով « Ցեֆտ
րիաք սոն դեղ և դրա հա մար ժեք ներ» ապ րան քային շու կա յում 2009– 2010 թվա կան
նե րի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան կա տա րած որո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը ճա նաչ վել 
են որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում, իսկ 4– րդ կե տով Ըն կե րու թյան նկատ
մամբ գե րիշ խող դիր քի նշված չա րա շահ ման հա մար նշա նակ վել է տու գանք` 
20.000.000 (ք սան մի լի ոն) ՀՀ դրա մի չա փով,

–    Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որոշ ման 7– րդ կե տով « Պե տա
կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր վող դե ղեր, բժշ կա կան պա րա գա ներ, նյու
թեր, հա տուկ սար քեր և սար քա վո րում ներ» ապ րան քային շու կա յում Ըն կե րու թյան 
և մի շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միջև 2009 և 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում 
նա խա պես ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը ճա նաչ վել է որ պես հա
կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն, իսկ 8– րդ կե տով այդ հա կամրցակ ցային հա
մա ձայ նու թյու նը կնքե լու (կա յաց նե լու, այդ հա մա ձայ նու թյա նը մաս նակ ցե լու) հա
մար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք` 15.000.000 (տասն հինգ մի լի
ոն) ՀՀ դրա մի չա փով,

–    Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որոշ ման 15– րդ կե տով Ըն կե րու
թյան և մի շարք բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի միջև 2010 թվա կա նին «Գ նում նե
րի մա սին» ՀՀ օրեն քի խախտ մամբ պայ մա նագ րեր կնքե լը և դրանց հի ման վրա 
մա տա կա րա րում իրա կա նաց նե լը ճա նաչ վել են որ պես հա կամրցակ ցային հա մա
ձայ նու թյուն, իսկ 16– րդ կե տով այդ հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյու նը (կա յաց
նե լու, այդ հա մա ձայ նու թյա նը մաս նակ ցե լու) հա մար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 
նշա նակ վել է տու գանք` 15.000.000 (տասն հինգ մի լի ոն) ՀՀ դրա մի չա փով,

–    Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որոշ ման 21– րդ կե տով Ըն կե րու
թյա նը հանձնա րար վել է հե տա գա յում բա ցա ռել օրեն քի խախ տում նե րը, 3– օ րյա 
ժամ կե տում Հանձնա ժո ղով ներ կա յաց նել նույն որոշ ման 4– րդ, 8– րդ և 16– րդ կե տե
րով սահ ման ված տու գանքնե րի վճա րու մը հա վաս տող տե ղե կատ վու թյուն:
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Դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան հայ ցը, պատ ճա ռա բա նել է, որ տվյալ դեպ քում 
առ կա չեն վար չա կան ակ տը վի ճարկ վող մա սե րով վե րաց նե լու հա մար « Վար չա րա րու թյան 
հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
իրա վա կան հիմ քե րը, քա նի որ Հանձնա ժո ղո վը 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որոշ մամբ 
իրա վա չա փո րեն է Ըն կե րու թյա նը են թար կել պա տաս խա նատ վու թյան:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 
վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ, գտել է, որ Հանձնա ժո ղո վի կող մից վար չա կան վա րույթն իրա
կա նաց վել է ՀՀ օրենսդրու թյան պա հանջնե րին հա մա պա տաս խան, վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում ձեռք են բեր վել բո լոր ան հրա ժեշտ և բա վա րար ապա ցույց նե րը` ապա հո վե լով 
գոր ծի բո լոր հան գա մանքնե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քննար կու մը և բա ցա հայ
տու մը: Ինչ վե րա բե րում է Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա որոշ մամբ Ըն կե
րու թյան նկատ մամբ տու գան քի նշա նակ ման իրա վա չա փու թյան խնդ րին, ապա Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը նշել է, որ «(...) վի ճարկ վող որոշ մամբ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ կի րառ ված 
պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի և դրա չա փի ը նտրու թյան հիմ նա վո րում ներն ար դա րա ցի 
են և ապա հո վում են « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
օրեն քի 6– րդ և 7– րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված` (...) հայե ցո ղու թյան լիա զո րու թյան չչա րա
շահ ման և կա մա յա կա նու թյան ար գել ման սկզբունքնե րի ան խա թար գոր ծո ղու թյու նը (...)»:

Վե րոն շյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա
ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա
բանու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ
տով Հանձնա ժո ղովն Ըն կե րու թյա նը են թար կել է պա տաս խա նատ վու թյան «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի խախ տում նե րի, այն է` Ըն կե րու թյան 
կող մից գե րիշ խող դիր քի չա րա շահ ման և եր կու տար բեր հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու
թյուն նե րի կնքման հա մար:

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 7– րդ կե տով 
« Պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր վող դե ղեր, բժշ կա կան պա րա գա ներ, նյու
թեր, հա տուկ սար քեր և սար քա վո րում ներ» ապ րան քային շու կա յում Ըն կե րու թյան և մի 
շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի («Եվրո ֆարմ», « Ռուս ֆարմ», «Էդ գա նի», « Մե գի էլ», 
«Ամի կուս» և « Կա մե լիա» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն ներ) միջև 
2009 և 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում նա խա պես ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը 
ճա նա չե լով որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն` Հանձնա ժո ղո վը վկա յա կո չել է 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ
ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «զ» և «ը» կե տե
րը: Փաս տո րեն, ը ստ Հանձնա ժո ղո վի` Ըն կե րու թյան և նշված տնտես վա րող սուբյեկտնե րի 
միջև կնքվել է հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն, որը վե րա բե րել է`

1) մրցույթ նե րի կամ աճուրդ նե րի պայ ման նե րի վե րա բե րյալ պայ մա նա վոր վա ծու թյա
նը կամ ար դյունքնե րի կեղծ մա նը կամ խե ղա թյուր մա նը (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «զ» կետ), 

2) այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի առևտ րի կամ ար տադ րու թյան ար դիա կա նաց ման 
կամ զար գաց ման կամ ներդ րում նե րի սահ մա նա փակ մա նը (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա
սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «ը» կետ):

Մինչ դեռ Հանձնա ժո ղո վը սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չի ներ կա յաց րել բա վա րար 
փաս տա կան տվյալ ներ կամ օրեն քով չար գել ված ապա ցույց ներ, որոնք կա րող են հիմք հան
դի սա նալ « Պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր վող դե ղեր, բժշ կա կան պա րա գա
ներ, նյու թեր, հա տուկ սար քեր և սար քա վո րում ներ» ապ րան քային շու կա յում Ըն կե րու թյան և 
մի շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի միջև 2009 և 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում նա խա պես 
ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյան առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: 
Այս պես, սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ 
Հանձնա ժո ղովն ուսում նա սի րել է Ըն կե րու թյան և որոշ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի վար քա
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գի ծը « Պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք բեր վող դե ղեր, բժշ կա կան պա րա գա ներ, 
նյու թեր, հա տուկ սար քեր և սար քա վո րում ներ» ապ րան քային շու կա յում 2009 և 2010 թվա կան
նե րին տե ղի ունե ցած մի շարք մրցույթ նե րի ըն թաց քում և հա մադ րե լով ձեռք բեր ված տե ղե
կու թյուն նե րը` հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ըն կե րու թյան և այդ տնտես վա րող 
սուբյեկտնե րից յու րա քան չյու րի միջև կնքվել է հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն: Մինչ դեռ 
տվյալ դեպ քում Հանձնա ժո ղո վը պար տա վոր էր գնա հա տել ոչ թե տնտես վա րող սուբյեկտնե
րից յու րա քան չյու րի վար քա գի ծը` առան ձին– ա ռան ձին, այլ Ըն կե րու թյան և «Եվրո ֆարմ», 
« Ռուս ֆարմ», «Էդ գա նի», « Մե գի էլ», «Ամի կուս» և « Կա մե լիա» ըն կե րու թյուն նե րից յու րա քան
չյու րի կող մից դրսևոր ված փոխ հա մա ձայ նեց ված վար քա գի ծը: Այլ կերպ ասած` սույն գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում Հանձնա ժո ղո վը չի հստա կեց րել Ըն կե րու թյան և մի շարք տնտես վա
րող սուբյեկտնե րի միջև առերևույթ կնքված հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան կնքման 
(կա յաց ման) կոնկ րետ եղա նա կը և չի ներ կա յաց րել որևէ ապա ցույց, որով կա րող է հիմ նա վոր
վել Ըն կե րու թյան և «Եվրո ֆարմ», « Ռուս ֆարմ», «Էդ գա նի», « Մե գի էլ», «Ամի կուս» և « Կա մե
լիա» ըն կե րու թյուն նե րի միջև առան ձին– ա ռան ձին կնքված գոր ծարք նե րի, նրանց միջև ձեռք 
բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րի, վեր ջին նե րիս ուղ ղա կի ո րեն կամ անուղ ղա կի ո րեն հա մա ձայ
նեց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ վար քագ ծի առ կա յու թյան փաս տա կան հան գա ման քը: Ավե
լին` Հանձնա ժո ղո վը չի հիմ նա վո րել նաև այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
առերևույթ դրսևոր ված խնդ րո առար կա վար քա գի ծը վե րա բե րել է մրցույթ նե րի կամ աճուրդ
նե րի պայ ման նե րի վե րա բե րյալ պայ մա նա վոր վա ծու թյա նը կամ ար դյունքնե րի կեղծ մա նը 
կամ խե ղա թյուր մա նը կամ այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի առևտ րի կամ ար տադ րու թյան 
ար դիա կա նաց ման կամ զար գաց ման կամ ներդ րում նե րի սահ մա նա փակ մա նը, ին չը հաշ վի չի 
առնվել ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ սույն գոր
ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 7– րդ կե տով « Պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում ձեռք
բեր վող դե ղեր, բժշ կա կան պա րա գա ներ, նյու թեր, հա տուկ սար քեր և սար քա վո րում ներ» ապ
րան քային շու կա յում Ըն կե րու թյան և մի շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի («Եվրո ֆարմ», 
« Ռուս ֆարմ», «Էդ գա նի», « Մե գի էլ», «Ամի կուս» և « Կա մե լիա» սահ մա նա փակ պա տաս խա
նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն ներ) միջև 2009 և 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում նա խա պես ձեռք 
բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը ճա նա չե լով որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն` 
Հանձնա ժո ղո վը վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում կազ մա կերպ ված լսում նե րին մաս նա
կից է դարձրել այդ տնտես վա րող սուբյեկտնե րից միայն եր կու սին` «Եվրո ֆարմ» և «Ամի կուս» 
սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րին: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա
րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 37– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հիմ քով Հանձնա ժո ղո վը պար տա վոր էր վար չա
կան վա րույ թի ըն թաց քում կազ մա կերպ ված լսում նե րին մաս նա կից դարձնել նաև մյուս 
տնտես վա րող սուբյեկտնե րին (« Ռուս ֆարմ», «Էդ գա նի», « Մե գի էլ» և « Կա մե լիա» սահ մա նա
փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն ներ) և լսել նրանց բա ցատ րու թյուն նե րը` Ըն կե
րու թյան և վեր ջին նե րիս միջև առերևույթ ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյան առ կա յու
թյան կամ բա ցա կա յու թյան և այդ պա յմա նա վոր վա ծու թյու նը հա կամրցակ ցային հա մա ձայ
նու թյուն հա մա րե լու կամ չհա մա րե լու հար ցե րը պար զե լու նպա տա կով:

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
15– րդ կե տով Ըն կե րու թյան և մի շարք բուժ հաս տա տու թյուն նե րի միջև 2010 թվա կա նին 
«Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի խախտ մամբ մրցույթ նե րի ար դյուն քում կնքվող պայ մա
նագ րե րից է ա կա նո րեն տար բեր վող պայ ման նե րով պայ մա նագ րեր կնքե լը և դրանց հի ման 
վրա մա տա կա րա րում իրա կա նաց նե լը որա կե լով որ պես հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու
թյուն` Հանձնա ժո ղո վը վկա յա կո չել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «դ», «է» և «ը» կե տե րը: Փաս տո րեն, ը ստ Հանձնա ժո ղո վի` Ըն կե րու
թյան և մի շարք բուժ հաս տա տու թյուն նե րի միջև կնքվել է հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու
թյուն, որը վե րա բե րել է` 

1) այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի շու կա մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լուն (շու կա 
մուտք գոր ծե լը սահ մա նա փա կե լուն) կամ շու կայից նրանց դուրս մղե լուն, որի հետևան քով 
այլ տնտես վա րող սուբյեկ տը մուտք չի գոր ծել շու կա կամ դուրս է մղ վել շու կայից կամ կա
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տա րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր` շու կայից դուրս չմղ վե լու հա մար (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա
սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «դ» կետ), 

2) այն պի սի պայ ման նե րի առա ջարկ մա նը կամ կի րառ մա նը, որոնք առա ջաց նում են 
կամ կա րող են առա ջաց նել մրցակ ցային ան հա վա սար պայ ման ներ (ի րա վա հա րա բե րու
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «է» կետ), 

3) այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի առևտ րի կամ ար տադ րու թյան ար դիա կա նաց ման 
կամ զար գաց ման կամ ներդ րում նե րի սահ մա նա փակ մա նը (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա
սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «ը» կետ):

Մինչ դեռ Հանձնա ժո ղո վը սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չի ներ կա յաց րել բա վա
րար փաս տա կան տվյալ ներ կամ օրեն քով չար գել ված ապա ցույց ներ, որոնք կա րող են հիմք 
հան դի սա նալ Ըն կե րու թյան և մի շարք բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րի միջև առերևույթ 
կնքված հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյունն ապա ցուց ված հա մա րե լու հա մար: Ավե լին` 
Հանձնա ժո ղո վը չի հիմ նա վո րել նաև այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան կող մից դրսևոր
ված խնդ րո առար կա վար քա գի ծը վե րա բե րել է այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի շու կա 
մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լուն կամ շու կա մուտք գոր ծե լը սահ մա նա փա կե լուն կամ շու
կայից նրանց դուրս մղե լուն կամ այն պի սի պայ ման նե րի առա ջարկ մա նը կամ կի րառ մա նը, 
որոնք առա ջաց նում են կամ կա րող են առա ջաց նել մրցակ ցային ան հա վա սար պայ ման ներ 
կամ այլ տնտես վա րող սուբյեկտնե րի առևտ րի կամ ար տադ րու թյան ար դիա կա նաց ման 
կամ զար գաց ման կամ ներդ րում նե րի սահ մա նա փակ մա նը, ին չը հաշ վի չի առնվել ստո րա
դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց
քում ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի 
թիվ 277– Ա որոշ ման 7– րդ և 15– րդ կե տե րով նշված Ըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը հա
կամրցա կային հա մա ձայ նու թյուն որա կե լու վե րա բե րյալ Հանձնա ժո ղո վի եզ րա հան գում նե
րը հիմն ված են սոսկ են թադ րու թյուն նե րի վրա, չու նեն բա վա րար իրա վա կան և փաս տա կան 
հիմ նա վո րում ներ, քա նի որ Հանձնա ժո ղո վը սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չի ներ կա
յաց րել Ըն կե րու թյան կող մից իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու
թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ մա սում նշված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բե րյալ որևէ փաս տա կան տվյալ, 
այդ թվում` գրա վոր ապա ցույց, տե սագ րու թյուն, ձայ նագ րու թյուն կամ օրեն քով չար գել ված 
ցան կա ցած այլ ապա ցույց:

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
3– րդ կե տով « Ցեֆտ րիաք սոն դեղ և դրա հա մար ժեք ներ» ապ րան քային շու կա յում 2009– 2010 
թվա կան նե րի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան կա տա րած որո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը ճա նա չե
լով որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում` Հանձնա ժո ղո վը վկա յա կո չել է իրա վա հա րա բե
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա
նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «ա», «բ», «է», «ը», «թ» կե տե րը: 
Փաս տո րեն, ը ստ Հանձնա ժո ղո վի` տվյալ դեպ քում գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հու մը դրսևոր
վել է Ըն կե րու թյան կող մից թույլ տրված հետևյալ գոր ծո ղու թյուն նե րով. 

1) ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման չհիմ նա վոր ված, խտ րա կան և (կամ) տար բե րակ ված 
գնե րի սահ մա նու մը կամ կի րա ռու մը կամ օրենսդրու թյա նը հա կա սող առևտ րի այլ պայ ման
նե րի ուղ ղա կի կամ անուղ ղա կի պար տադ րու մը (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «ա» կետ), 

2) այլ տնտես վա րող սուբյեկ տի առևտ րի կամ ար տադ րու թյան ար դիա կա նաց ման 
կամ ներդ րում նե րի սահ մա նա փա կու մը (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «բ» կետ), 

3) այլ տնտես վա րող սուբյեկ տի շու կա մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լու (շու կա մուտք 
գոր ծե լը սահ մա նա փա կե լու) կամ շու կայից նրան դուրս մղե լու գոր ծո ղու թյու նը կամ վար քա
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գի ծը, որի հետևան քով այլ տնտես վա րող սուբյեկ տը մուտք չի գոր ծել շու կա կամ դուրս է 
մղ վել շու կայից կամ կա տա րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր` շու կայից դուրս չմղ վե լու հա մար (ի րա
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու
թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «է» կետ), 

4) այն պի սի պայ ման նե րի առա ջար կը կամ կի րա ռու մը, որոնք առա ջաց նում են կամ 
կա րող են առա ջաց նել մրցակ ցային ան հա վա սար պայ ման ներ այն դեպ քում, երբ հա ման
ման պայ ման ներ չեն առա ջարկ վել տվյալ ապ րան քային շու կա յում գոր ծող մյուս տնտես վա
րող սուբյեկտնե րին (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի «ը» կետ), 

5) ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման գնե րի զեղ չե րի կամ ար տո նու թյուն նե րի սահ մա նու
մը, փո փո խու մը կամ պահ պա նու մը, եթե դրանք նպա տա կաուղղ ված են մրցակ ցու թյան 
սահ մա նա փակ մա նը (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի «թ» կետ):

Մինչ դեռ Հանձնա ժո ղո վը սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չի ներ կա յաց րել բա վա
րար փաս տա կան տվյալ ներ կամ օրեն քով չար գել ված ապա ցույց ներ, որոնք կա րող են 
վկայել այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից կա տար վել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «ա», «բ», «է», «ը», «թ» կե տե րով նա խա տես ված գոր
ծո ղու թյուն նե րից որևէ մե կը: Այլ կերպ ասած` Հանձնա ժո ղո վը չի հիմ նա վո րել այն հան գա
ման քը, որ « Ցեֆտ րիաք սոն դեղ և դրա հա մար ժեք ներ» ապ րան քային շու կա յում 2009– 2010 
թվա կան նե րի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան կող մից դրսևոր ված վար քա գի ծը գե րիշ խող դիր քի 
չա րա շա հում է, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Այս պես, օրի նակ, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ 
մա սի «է» կե տի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ այլ տնտես վա րող սուբյեկ տի շու կա 
մուտք գոր ծե լուն խո չըն դո տե լու (շու կա մուտք գոր ծե լը սահ մա նա փա կե լու) կամ շու կայից 
նրան դուրս մղե լու վար քա գի ծը կա րող է որակ վել որ պես գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում 
միայն այն դեպ քում, եթե այդ վար քագ ծի հետևան քով այլ տնտես վա րող սուբյեկ տը մուտք չի 
գոր ծել շու կա կամ դուրս է մղ վել շու կայից կամ կա տա րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր` շու կայից 
դուրս չմղ վե լու հա մար: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ «Սզ նի» ըն կե րու
թյան մաս նակ ցու թյամբ պե տա կան գնում նե րի շրջա նակ նե րում հայ տա րար ված մրցույթ նե
րում 2009– 2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում ցեֆտ րիաք սոն դե ղը մրցույ թը հայ տա րա րած 
բուժ հաս տա տու թյուն նե րին ան վճար կար գով տրա մադ րե լու կամ դե ղի` ինքնար ժե քից ցածր 
գնային առա ջարկ ներ կա յաց նե լու` սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 3– րդ կե տով 
ար ձա նագրված Ըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը որ պես իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «է» կե տով նա խա տես ված վար քագ ծի դրսևոր մամբ 
գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հում գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել, թե արդյոք Ըն
կե րու թյան նշված գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով «Սզ նի» ըն կե րու թյու նը մուտք չի գոր ծել 
« Ցեֆտ րիաք սոն դեղ և դրա հա մար ժեք ներ» ապ րան քային շու կա կամ դուրս է մղ վել այդ 
շու կայից կամ կա տա րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր` այդ շու կայից դուրս չմղ վե լու հա մար:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի 
չեն առել, որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Հանձնա ժո ղո վը որևէ կերպ չի հիմ նա վո րել, 
որ « Ցեֆտ րիաք սոն դեղ և դրա հա մար ժեք ներ» ապ րան քային շու կա յում 2009– 2010 թվա կան
նե րի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան կող մից դրսևոր ված վար քագ ծի հետևան քով «Սզ նի» ըն կե րու
թյու նը մուտք չի գոր ծել շու կա կամ դուրս է մղ վել շու կայից կամ կա տա րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր` 
շու կայից դուրս չմղ վե լու հա մար: Ավե լին` Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի թիվ 277– Ա 
որոշ մամբ ար ձա նագրվել է, որ «Սզ նի» ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյուն է ներկ րել ցեֆտ րիաք սոն դե ղի նոր խմբա քա նակ` 40.000 հա տով:
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բ) 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն` (...) պե տա կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան
ձինք իրա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց հա մար լիա զոր
ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օրենքնե րով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մին նե րը պար տա վոր են հետևել օրենքնե
րի պահ պան մա նը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մին նե րի լիա զո
րու թյուն նե րը սահ ման վում են օրեն քով կամ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` իրա վա
կան այլ ակ տե րով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն օրեն քով վար չա կան մարմ
նին վե րա պահ ված իրա վունք է` ը նտրե լու մի քա նի հնա րա վոր իրա վա չափ լու ծում նե րից 
որևէ մե կը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն իրա կա
նաց նե լիս վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է առաջ նորդ վել մար դու և քա ղա քա ցու` Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագրված իրա վունքնե րի և ազա տու
թյուն նե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, նրանց իրա վա հա վա սա րու թյան, վար
չա րա րու թյան իրա կա նաց ման հա մա չա փու թյան և կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզբունքնե
րով, ինչ պես նաև հե տապնդել օրեն քով կան խո րոշ ված այլ նպա տակ ներ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 37– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ապա հո վել փաս տա
կան հան գա մանքնե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ 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 մանքնե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին որո շում նե րում անդրա դառ նա լով պե տա կան և տե
ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն
նե րի իրաց ման խնդ րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պե տաիշ խա նա
կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված ցան կա ցած մարմ նին, վեր ջի նիս գոր ծառ նա կան կար գա
վի ճա կին հա մա պա տաս խան, օրեն քով կա րող են վե րա պահ վել ինչ պես պար տա դիր, այն
պես էլ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներ` պայ մա նա վոր ված 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ
րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում ամ րագրված հիմ նադ րույ թի 
իրաց ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, ը ստ որի` պե տա կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման 
մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք իրա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո
ղու թյուն ներ, որոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օրենքնե րով: Վե րոգ
րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է « հայե ցո ղու թյուն» կա տե գո րիայի 
իրա վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Ը ստ ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի` « հայե ցո ղու թյու նը» թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ը նտրու թյան կամ 
դրսևոր ման հնա րա վո րու թյունն է: Որ պես ուղե նիշ հիմք ըն դու նե լով իրա վուն քի գե րա կա յու
թյան սկզբուն քը, մար դու և քա ղա քա ցու` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագրված իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան գա ղա փա րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ « հայե ցո ղու թյուն» եզ րույ թի ներ քո պետք է նկա տի ունե նալ նպա տա կա հար մա
րու թյան և օրի նա կա նու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Այ սինքն` պե տաիշ խա նա կան 
լիա զո րու թյուն նե րով օժտված որևէ պե տա կան մար մին հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն իրա
կա նաց նե լիս պար տա վոր է թույ լատ րե լի իրա վա չափ վար քագ ծի ը նտրու թյունն իրա կա նաց
նել` առաջ 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 րագրված իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ
տու թյամբ, նրանց իրա վա հա վա սա րու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզբունքնե րով` 
ապա հո վե լով գոր ծի ը ստ է ու թյան ճիշտ քննու թյու նը և լու ծու մը (տե՛ս օրի նակ, ՀՀ ֆի նանսնե
րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր 
Գուր գեն Այ վա զյա նի և այ լոց թիվ ԵՇԴ/3780/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ րագրված վար չա կան մարմ նի հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյան հաս կա ցու թյու նից հետևում է, որ.
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1)  հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը պետք է վար չա կան մարմ նին վե րա պահ ված լի նի 
օրեն քով,

2)  հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը հան գում է մի քա նի լու ծում նե րից մեկն ը նտրե լու և 
այն իրաց նե լու` վար չա կան մարմ նի հնա րա վո րու թյա նը,

3)  վար չա կան մարմ նի կող մից ը նտրվող և իրաց վող բո լոր լու ծում նե րը պետք է լի նեն 
իրա վա չափ. վար չա կան մար մի նը չի կա րող ը նտրել որևէ լու ծում, որը դուրս է հայե ցո ղա կան 
լիա զո րու թյուն նե րի` օրեն քով սահ ման ված շրջա նակ նե րից և ուղղ ված չէ օրեն քով հե տապնդ
վող նպա տակ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ իրա վա կան պե տու թյու նում պե տաիշ խա նա կան 
լիա զո րու թյուն նե րով օժտված բո լոր սուբյեկտնե րին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լիա զո
րու թյուն նե րը կա րող են գոր ծադրվել միայն իրա վուն քի սահ ման նե րում: Հետևա բար հայե
ցո ղա կան վար չա րա րու թյու նը ևս կաշ կանդ ված, սահ մա նա փակ ված է իրա վուն քով: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում օրենսդիրն ամ րագ րել է, որ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն իրա
կա նաց նե լիս վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է առաջ նորդ վել` 

–   մար դու և քա ղա քա ցու` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագրված իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ, 

–  ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քով,
–   վար չա րա րու թյան իրա կա նաց ման հա մա չա փու թյան սկզբուն քով,
–   կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քով:
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ 

հոդ վա ծի 2– րդ մա սը սահ մա նում է նաև, որ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն իրա կա նաց նե լիս 
վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է հե տապնդել օրեն քով կան խո րոշ ված այլ նպա տակ ներ: 
Նշված իրա վադ րույ թից հետևում է, որ վար չա կան մար մին նե րը հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյուն ներ իրա կա նաց նե լիս կաշ կանդ ված են նաև հայե ցո ղու թյան այն նպա տա կով, որն ուղ
ղա կի ո րեն կամ անուղ ղա կի ո րեն ամ րագրված է հայե ցո ղու թյուն վե րա պա հող օրեն քում: Այ
սինքն` վար չա կան մար մի նը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պար տա վոր է պար զել իրեն 
հայե ցո ղու թյուն վե րա պա հող օրեն քի նպա տա կը և իր հայե ցո ղու թյունն իրա կա նաց նել օրեն
քի սահ ման նե րում` այդ նպա տա կին հաս նե լուն ուղղ ված մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան մար մին նե րի կող մից օրեն քով ամ
րագրված սահ ման նե րի խախտ մամբ կամ օրեն քով կան խո րոշ ված նպա տա կին ոչ հա մա
հունչ կեր պով հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը հան գեց նում է հայե ցո ղա
կան հետևյալ սխալ նե րի.

1) ս խալ են թադ րու թյուն հայե ցո ղու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին (հայե ցո ղու թյան 
չօգ տա գոր ծում),

2) տ վյալ փաս տա կազ մի հա մար օրեն քով չնա խա տես ված իրա վա կան հետևան քի 
կի րա ռում կամ հայե ցո ղու թյան չա րա շա հում (վե րա զան ցում),

3)  հայե ցո ղու թյան կի րառ ման ժա մա նակ փաս տա կան հան գա մանքնե րի ոչ ամ բող
ջա կան պար զում:

Հետևա բար վար չա կան մար մին նե րին վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե
րի կի րառ ման իրա վա չա փու թյան նկատ մամբ դա տա կան վե րահսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե
լիս դա տա րա նը պետք է ստու գի հայե ցո ղու թյան կի րառ ման ժա մա նակ այն պի սի սխալ նե րի 
առա ջաց ման հար ցը, որոնք պայ մա նա վոր ված են հայե ցո ղու թյան` օրեն քով ուր վագծ ված 
սահ ման նե րի կամ օրեն քով նա խանշված նպա տա կի ան տես մամբ: Այլ կերպ ասած` հայե ցո
ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա վա չա փու թյան գնա հատ ման հա մար դա տա րա նը, մաս նա
վո րա պես, պետք է պար զի արդյոք վար չա կան հայե ցո ղու թյու նը հետևո ղա կա նո րեն է կի
րառ վել, թե` ոչ, և արդյոք վար չա կան մար մի նը թույլ է տվել վե րը նշված հայե ցո ղա կան 
սխալ նե րից որևէ մե կը, թե` ոչ:

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի և 
36– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ 
օրենսդի րը, սահ մա նե լով, որ տնտես վա րող սուբյեկտնե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են 
կրում նշված օրեն քը խախ տե լու հա մար, այդ խախ տում նե րի դեպ քում կի րառ վող պա տաս
խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի` նա խազ գու շաց ման կամ տու գան քի, ը նտրու թյան հար ցում 



ՎԱՐՉ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԵՐ 341

Հանձնա ժո ղո վին վե րա պա հել է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն: Բա ցի այդ, Հանձնա ժո ղո վը 
հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նով է օժտված նաև «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա
նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի խախ տում նե րի հա մար կի րառ վող տու գան քի չա փի ը նտրու
թյան հար ցում, քա նի որ նույն օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 2– րդ և 3– րդ մա սե րի հա մա ձայն` 
հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կնքե լու (կա յաց նե լու, այդ հա մա ձայ նու թյա նը մաս
նակ ցե լու) կամ գե րիշ խող դիր քը չա րա շա հե լու հա մար նշա նակ վող տու գան քի չա փը կազ
մում է 5.000.000 ՀՀ դրա մից մինչև 200.000.000 ՀՀ դրամ: Այ սինքն` հա կամրցակ ցային հա
մա ձայ նու թյուն կնքե լու կամ գե րիշ խող դիր քը չա րա շա հե լու հա մար որևէ տնտես վա րող 
սուբյեկ տի պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց 
տու գանքն ը նտրե լու յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում Հանձնա ժո ղովն ինքն է որո շում նշա
նակ վող տու գան քի չա փը` հիմք ըն դու նե լով օրեն քով նա խա տես ված տու գան քի նվա զա գույն 
(5.000.000 ՀՀ դրամ) և առա վե լա գույն (200.000.000 ՀՀ դրամ) շե մը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հանձնա ժո ղո վը «Տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի խախտ ման հա մար կի րառ վող պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի ը նտրու թյան, ինչ պես նաև որ պես պա տաս խա նատ վու թյան 
մի ջոց ը նտրված տու գան քի չա փի որոշ ման հար ցում օժտված է հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյուն նե րով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տնտես վա րող սուբյեկտնե րին պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լու բնա գա վա ռում «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա
սին» ՀՀ օրեն քով Հանձնա ժո ղո վին վե րա պահ ված վե րոգ րյալ հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյուն նե րը կա րող են գոր ծադրվել միայն « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում ամ րագրված իրա վա կան 
սկզբունքնե րին և չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան: Բա ցի այդ, Հանձնա ժո ղո վի հայե ցո
ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը կաշ կանդ ված է նաև «Տն տե սա կան մրցակ ցու
թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծով ուղ ղա կի ո րեն կան խո րոշ ված 
հետևյալ նպա տակ նե րով.

–   պաշտպա նել և խրա խու սել ազատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյու նը, 
–  ա պա հո վել բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հա մար ան հրա ժեշտ մի ջա վայր,
–  ն պաս տել ձեռ նար կա տի րու թյան զար գաց մա նը,
–  ն պաս տել սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտպա նու թյա նը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բա ցի Հանձնա ժո ղո վին վե րա պահ ված 

հայե ցո ղու թյան վե րը նշված ը նդ հա նուր սահ ման նե րից, «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան 
պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սը նա խա տե սում է նաև հա
տուկ պայ ման ներ ու պա հանջներ, որոն ցով պար տա վոր է առաջ նորդ վել Հանձնա ժո ղովն իր 
հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման ժա մա նակ: Այս պես, քննարկ վող իրա
վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում տնտես վա
րող սուբյեկ տի նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց կի րա ռե լիս Հանձնա ժո ղո վը 
պար տա վոր է հաշ վի առ նել նաև հետևյալ հան գա մանքնե րը.

–  ի րա վա խախտ ման բնույ թը, 
–  ի րա վա խախտ ման տևո ղու թյու նը, 
–   ի րա վա խախտ ման հնա րա վոր կամ փաս տա ցի ազ դե ցու թյու նը շու կա յում մրցակ

ցային իրա վի ճա կի վրա, 
–   ի րա վա խախտ ման հնա րա վոր կամ փաս տա ցի ազ դե ցու թյու նը սպա ռող նե րի շա հե

րի վրա,
–   տնտես վա րող սուբյեկ տի կող մից «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան 

մա սին» ՀՀ օրեն քի խախ տում նե րի կրկ նա կի ու թյու նը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի դի տա վո րու թյան աս տի ճա նը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի կող մից իրա վա խախ տում կա տա րե լու շար ժա ռիթ նե րը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի կող մից իրա վա խախ տում կա տա րե լու հան գա մանքնե րը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի վրա նշա նակ վող տու գան քի հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան ոլոր տը,
–  տնտես վա րող սուբյեկ տի գոր ծու նե ու թյան պատ մու թյու նը,
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–    հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան հա մար տու գանք նշա նա կե լու դեպ քում` 
նաև հա կամրցակ ցային հա մա ձայ նու թյան տե սա կը (հո րի զո նա կան, ուղ ղա հա
յաց, խա ռը): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ տնտես վա րող 
սուբյեկտնե րին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու բնա գա վա ռում «Տն տե սա կան մրցակ
ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս Հանձնա ժո ղո վը` որ պես վար չա կան մար մին, պար տա վոր է 
առաջ նորդ վել ինչ պես « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում սահ ման ված իրա վա կան սկզբունքնե րով ու չա փա
նիշ նե րով և «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ
վա ծով նա խանշված նպա տակ նե րով, այն պես էլ նույն օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում 
ամ րագրված` պա տաս խա նատ վու թյան կոնկ րետ մի ջո ցի կի րառ ման ժա մա նակ պարզ ման 
են թա կա հան գա մանքնե րով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ
տով Հանձնա ժո ղովն իրաց րել է կի րառ վող պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի և նշա նակ վող 
տու գան քի չա փի ը նտրու թյան հար ցում «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քով իրեն վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ Ըն կե րու թյա նը պա տաս խա նատ վու թյան են թար
կե լիս Հանձնա ժո ղո վը` որ պես վար չա կան մար մին, պար տա վոր էր անդրա դառ նալ օրեն քով 
իրեն վե րա պահ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի կի րառ ման հա մար հիմք հան դի սա
ցող բո լոր պայ ման նե րի և հան գա մանքնե րի բա ցա հայտ մա նը` առաջ նորդ վե լով ինչ պես 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա
ծի 2– րդ մա սում սահ ման ված իրա վա կան սկզբունքնե րով ու չա փա նիշ նե րով և «Տն տե սա
կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծով նա խանշված 
նպա տակ նե րով, այն պես էլ նույն օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում ամ րագրված` պա
տաս խա նատ վու թյան կոնկ րետ մի ջո ցի կի րառ ման ժա մա նակ պարզ ման են թա կա հան գա
մանքնե րով: Ը ստ այդմ` 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 Հանձնա ժո ղո վը պար տա վոր էր պար զել իրեն հայե ցո ղու
թյուն վե րա պա հող` «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
նպա տակ նե րը և իր հայե ցո ղու թյունն իրա կա նաց նել այդ նպա տակ նե րին հաս նե լուն ուղղ
ված մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ: Բա ցի այդ, Հանձնա ժո ղո վը 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 պար տա վոր էր 
պար զել նաև «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սով նա խա տես ված բո լոր հան գա մանքնե րը, որոնք Հանձնա ժո ղո վը 
պար տա վոր էր հաշ վի առ նել Ըն կե րու թյա նը պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս: Քն
նարկ վող հան գա մանքնե րի պար զու մը հիմք է տնտես վա րող սուբյեկտնե րին պա տաս խա
նատ վու թյան են թար կե լու բնա գա վա ռում օրեն քով Հանձնա ժո ղո վին վե րա պահ ված հայե ցո
ղա կան լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու հա մար, իսկ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 37– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի ուժով Հանձնա ժո ղո
վը պար տա վոր էր բա ցա հայ տել քննարկ վող գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից
նե րի օգ տին առ կա հան գա մանքնե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ստո րա դաս դա տա րան նե
րը չեն պար զել նաև այն հար ցը, թե վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Ըն կե րու թյա նը պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լիս տնտես վա րող սուբյեկտնե րին պա տաս խա նատ վու թյան են
թար կե լու բնա գա վա ռում «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտպա նու թյան մա սին» ՀՀ օրեն
քով նա խա տես ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րը Հանձնա ժո ղո վի կող մից իրաց վել են 
արդյոք օրեն քով կան խո րոշ ված նպա տակ նե րին հա մա հունչ կեր պով և օրեն քով ամ
րագրված սահ ման նե րի պահ պան մամբ, թե` ոչ: 

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
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 Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 151– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար` սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո Հանձնա ժո ղո վի 11.06.2012 թվա կա նի « Պե տա կան գնում նե րի ոլոր տում կա տար ված 
ուսում նա սի րու թյան ար դյունքնե րի և մի շարք տնտես վա րող սուբյեկտնե րի նկատ մամբ պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց կի րա ռե լու մա սին» թիվ 277– Ա որոշ ման (վի ճարկ վող կե տե րի 
մա սով) իրա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լու նպա տա կով:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որոնք իրենց նպա տա կին 
չեն ծա ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց
վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

08.10.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քննու թյան: 
2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն

թաց քում:
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7837/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7837/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Ղա րի բյան 
 Դա տա վոր ներ`   Ք. Մկո յան
    Ա. Առա քե լյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան (այ

սու հետ` Նա խա րա րու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 
21.04.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի  Ավե տիք Նի կո ղո սյա նի ը նդ դեմ ՀՀ աղե տի 
գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա
կա րա նային խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող 
բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի 
հատ կաց ման հար ցե րով հանձնա ժո ղո վի (այ սու հետ՝ Հանձնա ժո ղով), եր րորդ ան ձինք 
ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րու թյան, Սո ֆյա Հա մա զաս պի Նի կո ղո սյա նի, Ար մեն Նի
կո ղո սյա նի, Երա նու հի Նի կո ղո սյա նի, Սո ֆյա Ար մե նի Նի կո ղո սյա նի և Սո նյա Նի կո ղո սյա նի` 
13.03.2013 թվա կա նի մի ջամ տող վար չա կան ակ տը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու և գոր ծո
ղու թյուն կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Ավե տիք Նի կո ղո սյա նը պա հան ջել է մաս նա կի ան վա վեր ճա նա

չել Հանձնա ժո ղո վի 13.03.2013 թվա կա նի վար չա կան ակ տը և պար տա վո րեց նել Հանձնա ժո
ղո վին կա տա րե լու որո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ.Սո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.07.2014 
թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 21.04.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
01.07.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ։
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ավե տիք Նի կո ղո սյա նը:

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

վո րում նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.11.2008 թվա կա նի թիվ 

1337– Ն որոշ ման 1– ին կե տով հաս տատ ված կար գի 2– րդ կե տը, որը չպետք է կի րա ռեր, չի 
կի րա ռել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.11.2009 թվա կա նի թիվ 1402– Ն որոշ ման 2– րդ կե տի 6.1– րդ 
են թա կե տը, որը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
25– րդ, 26– րդ, 27– րդ, 124– րդ, 146– րդ, 151– րդ, 152– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
 Սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 

նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը, չեն պատ ճա ռա բա նել դա տա կան ակ տե րը, ինչ պես նաև 
դա տա կան ակ տե րի մեջ չեն պատ ճա ռա բա նել դա տա րան նե րի հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը:

 Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հանձնա ժո ղո վի կող մից 13.03.2013 թվա կա նին 
որո շում կա յաց նե լու պա հին առ կա է եղել « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի կող մից 
17.06.2010 թվա կա նին տրված եզ րա կա ցու թյու նը, որի հա մա ձայն` տան տեխ նի կա կան վի
ճակն ը նդ հա նուր առ մամբ գնա հատ վել է ան բա վա րար, վնաս վա ծու թյան մա կար դա կը դաս
վել է 3– րդ աս տի ճա նի, և տու նը են թա կա է ուժե ղաց ման ու հիմ նա նո րոգ ման, ինչ պես նաև 
25.12.2012 թվա կա նին տրված եզ րա կա ցու թյու նը, որի հա մա ձայն` բնա կե լի տան ներ քին լայ
նա կան մեկ պա տում նոր ինքնա կամ բաց վածք իրա կա նաց նե լու նպա տա կով կա կազ մատ
ված տե ղա մաս, որը գտնվում է բար ձի թո ղի վի ճա կում: Նշված եզ րա կա ցու թյուն ներն էլ հիմք 
են հան դի սա ցել Հանձնա ժո ղո վի կող մից 13.03.2013 թվա կա նի որոշ ման կա յաց ման հա մար, 
հետևա բար Հանձնա ժո ղո վը որևէ խախ տում թույլ չի տվել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 21.04.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.11.2008 թվա կա նի թիվ 1337– Ն որոշ մամբ հաս տատ ված կար գի 

11– րդ կե տը չի նա խա տե սում բնա կա րա նի քանդ ված չլի նե լու հիմ քով մեր ժե լու հնա րա վո րու
թյուն, ուս տի նման հիմ քով մի ջամ տող վար չա կան ակտ կա յաց նե լը կհան դի սա նա ոչ իրա
վա չափ վար չա կան ակտ և են թա կա կլի նի վե րաց ման: 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի գնա հատ մա նը և պատ ճա ռա բան ված 
որո շում կա յաց նե լու հիմ նա հար ցին, ապա ստո րա դաս դա տա րան նե րը պատ շաճ գնա հատ
ման են են թար կել գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րը, և ըն դուն ված դա տա կան ակ տերն 
առա վել քան հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված են: 

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. Հանձնա ժո ղո վի՝ 23.02.2011 թվա կա նին ՀՀ Լո ռու մար զի Կաթ նա ջուր հա մայն քում կա

յա ցած ար տագ նա նիս տի թիվ 2 ար ձա նագ րու թյու նից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ որոշ վել է 
աղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա ցած ըն տա նիք
նե րի բնա կա րա նային խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով ՀՀ Լո ռու մար զի գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րում իրա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
Լեռ նանցք հա մայն քում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րից տուն ստա ցող նե րի ցու ցա կում 
չընդգրկել Ավե տիք Նի կո ղո սյա նի ըն տա նի քին:

Նույն քաղ ված քում, որ պես ծրագ րում Ավե տիք Նի կո ղո սյա նի ըն տա նի քին չընդգրկե լու 
պատ ճառ, նշվել է, որ « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի կող մից 17.06.2010 թվա կա նին 
տրված եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ չնա յած տան կրող կոնստ րուկ ցիա նե րում կան 4– րդ 
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աս տի ճա նի առան ձին հատ կան շա կան վնաս վածք ներ՝ տան վնաս վա ծու թյան մա կար դա կը 
գնա հատ վել է 3– րդ աս տի ճա նի, տու նը են թա կա է ուժե ղաց ման և հիմ նա նո րոգ ման (հա տոր 
1– ին, գ.թ 54).

2. Հանձնա ժո ղո վի 13.03.2013 թվա կա նի նիս տի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյու նից քաղ ված քի 
հա մա ձայն՝ հայց վոր Ավե տիք Նի կո ղո սյա նը 27.12.2012 թվա կա նին ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան 
նա խա րա րու թյուն դի մու մին կից ներ կա յաց րել է « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի կող մից 
իր բնա կե լի տան տեխ նի կա կան վի ճա կի հե տազն նու թյան ար դյունքնե րով 25.12.2012 թվա
կա նին տրված եզ րա կա ցու թյու նը՝ խնդ րե լով ևս մեկ ան գամ քննար կել ՀՀ Լո ռու մար զի Լեռ
նանցք հա մայն քում պե տա կան աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող բնա կա պա հով ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում իր ըն տա նի քին ը նդ գրկե լու հար ցը: Հանձնա ժո ղո վը որո շել է ան փո փոխ 
թող նել Հանձնա ժո ղո վի 23.02.2011 թվա կա նի որո շու մը (հա տոր 1– ին, գ.թ 55– 57).

3. « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի 17.06.2010 թվա կա նի` «ՀՀ Լո ռու մար զի Լեռ նանցք 
գյու ղի բնա կիչ Ավե տիք Նի կո ղո սյա նի տան տեխ նի կա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ» եզ րա կա
ցու թյան հա մա ձայն՝ չ նա յած տան կրող կոնստ րուկ ցիա նե րում կան 4– րդ աս տի ճա նի առան
ձին հատ կան շա կան վնաս վածք ներ՝ տան տեխ նի կա կան վի ճակն ը նդ հա նուր առ մամբ գնա
հատ վում է ան բա վա րար, իսկ վնաս վա ծու թյան մա կար դա կը դաս վում է 3– րդ աս տի ճա նի: 
Տու նը են թա կա է ուժե ղաց ման և հիմ նա նո րոգ ման (հա տոր 1– ին, գ.թ 58).

4. « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի 25.12.2012 թվա կա նի «ՀՀ Լո ռու մար զի Լեռ նանցք 
գյու ղի բնա կիչ Ավե տիք Նի կո ղո սյա նի տան տեխ նի կա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ» եզ րա կա
ցու թյան հա մա ձայն՝ տան տեխ նի կա կան վի ճակն ը նդ հա նուր առ մամբ գնա հատ վում է 
խիստ ան բա վա րար ու վթա րավ տանգ, իսկ վնաս վա ծու թյան մա կար դա կը, ը ստ գոր ծող շի
նա րա րա կան նոր մե րի և մե թո դա կան ցու ցում նե րի չա փո րո շիչ նե րի, դաս վում է 4– րդ աս տի
ճա նի: Տու նը են թա կա է ապա մոն տաժ ման (հա տոր 1– ին, գ.թ 65):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 
բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա
նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ
քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` ան բո ղո քար կե
լի վար չա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար վերսկս ված վար չա կան վա րույ թի առանձնա
հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 
միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միև նույն ժա
մա նակ Վճռա 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 օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա
տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ և 27– րդ հոդ ված նե
րի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել 
գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա
բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը` արդյո՞ք դա տա րա նը կա րող է 
անդրա դառ նալ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը առանց 
պար զե լու վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի բնույ թը, և արդյո՞ք վար չա կան ակ տի իրա վա չա
փու թյան գնա հատ ման հիմ քե րը նույնն են՝ ան կախ դրա բնույ թից:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20– րդ 
հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը եզ րա փակ վում է վար չա կան ակ տի 
ըն դուն մամբ (եզ րա փա կիչ փուլ):

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող այն որո շու մը, 
կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտն է, որը վար չա կան 
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մար մինն ըն դու նել է հան րային իրա 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 իրա վունքներ 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 մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 60– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն`  գ րա վոր վար չա կան ակտն ուժի մեջ է մտ նում այդ ակ տի ըն դուն ման 
մա սին` նույն օրեն քի 59– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով իրա զե կե լուն հա ջոր դող օր
վա նից, եթե օրեն քով կամ այդ ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը վա րույ թի մաս նա կից նե րի դի մու մի 
հի ման վրա պար տա վոր է որո շում ըն դու նել բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տը 
փո փո խե լու, ան վա վեր կամ ուժը կորց րած ճա նա չե լու վե րա բե րյալ, եթե՝ 

ա) վար չա կան ակտ ըն դու նե լուց հե տո դրա հիմ քում դրված փաս տա կան հան գա
մանքնե րը կամ ակ տի հաս ցե ա տի րոջ կար գա վի ճա կը փո փոխ վել են հօ գուտ այն ան ձի, 
որը վա րույ թը վերսկսե լու հար ցով դի մում է ներ կա յաց րել.

բ) առ կա են նոր ապա ցույց ներ, որոնք կա րող են հան գեց նել վա րույ թը վերսկսե լու 
հար ցով դի մած ան ձի հա մար ավե լի բա րեն պաստ որո շում ըն դու նե լուն.

գ) ի հայտ են եկել տվյալ գոր ծի հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն պի սի նոր 
հան գա մանքներ, որոնք հայտ նի չեն եղել և չէ ին կա րող հայտ նի լի նել վա րույ թը վերսկսե
լու հար ցով դի մած ան ձանց, կամ թեև հայտ նի են եղել նրանց, սա կայն այդ ան ձան ցից 
ան կախ հան գա մանքնե րով չեն ներ կա յաց վել վար չա կան ակտն ըն դու նող վար չա կան 
մար մին.

դ) առ կա են օրեն քով նա խա տես ված այլ հիմ քեր:
Նույն մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը վերսկս վում է: Դրա 

ըն թաց քում կի րառ վում են վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման` նույն օրեն քով նա խա
տես ված ը նդ հա նուր կա նոն նե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ բա ցա հայ տել է վար չա
կան վա րույ թի վերսկս ման ինստի տու տի բո վան դա կու թյու նը` « Վար չա րա րու թյան հի
մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` 
այդ ինստի տու տի իրա վա կար գա վոր ման հիմ նա կան տար րե րի մի ջո ցով:

Վե րոն շյալ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր ման հիմ նա կան տար րերն են.
–   վա րույ թը վերսկս վում է նշված հոդ վա ծով և/ կամ այլ օրենքնե րով նա խա տես ված` 

վա րույ թը վերսկսե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում,
–   վա րույ թը վերսկսե լու ինստի տու տը կի րա ռե լի է վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ ար

դեն իսկ ավարտ ված վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ,
–   վա րույ թը վերսկսե լու ար դյուն քում վե րա նայ վում է` փո փոխ վում, ան վա վեր կամ 

ուժը կորց րած է ճա նաչ վում վար չա կան ակ տը,
–   վա րույ թը վերսկսե լու ինստի տու տը կի րա ռե լի է միայն բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա 

վար չա կան ակ տե րի առնչու թյամբ, և այդ ինստի տու տի կի րառ մամբ կա րող է վե րա
նայ վել միայն բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տը:

Հիմք ըն դու նե լով վար չա կան վա րույ թը վերսկսե լու իրա վա կար գա վոր ման վե րո հի
շյալ տար րե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի վերսկսումն 
օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ 
ար դեն իսկ ավարտ ված վար չա կան վա րույ թի վե րա բա ցումն է, նո րո գումն է, որի ար
դյուն քում փո փոխ վում, ան վա վեր կամ ուժը կորց րած է ճա նաչ վում բո ղո քարկ ման ոչ են
թա կա վար չա կան ակ տը (տե՛ս « Ռու բեն Գևոր գյան» ՍՊԸ– ն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու
թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի  Սևա նի տա րած քային հար կային 
տես չու թյան թիվ ՎԴ2/0302/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 
թվա կա նի որո շու մը):

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 69– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` ան ձինք իրենց իրա վունքնե րը պաշտպա նե լու նպա տա կով իրա վունք 
ունեն բո ղո քար կե լու վար չա կան ակ տե րը, այդ թվում՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տե րի մի
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ջամ տող դրույթ նե րը, ինչ պես նաև վար չա կան մարմ նի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու
նը (այ սու հետ` ակտ):

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 70– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ակ տը կա րող է բո ղո քարկ վել վար չա կան կամ դա տա կան 
կար գով:

Վ կա յա կոչ ված նոր մե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ վար չա կան վա
րույ թի ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տը « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 69– րդ հոդ վա ծի ուժով կա րող է բո ղո քարկ վել 
վար չա կան կար գով: Այդ դեպ քում վար չա կան վա րույ թը, ի տար բե րու թյուն « Վար չա րա րու
թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով նա խա
տես ված՝ վա րույ թի վերսկս մա նը, ոչ թե նո րոգ վում է, այլ վար չա կան մար մի նը, իրաց նե լով 
իր վե րահսկո ղա կան լիա զո րու թյու նը, ստու գում է վար չա րա րու թյան օրի նա կա նու թյու նը, 
որի ար դյուն քում « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 76– րդ և 77– րդ հոդ ված նե րի կի րառ մամբ իրա վա սու է հաս տա տել, վե րաց նել 
կամ փո փո խել բո ղո քարկ ված վար չա կան ակ տը կամ ռե ալ ակ տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի տար բե րու թյուն բո ղո քարկ ման վա
րույ թի, որի մի ջո ցով ստուգ վում է վար չա րա րու թյան օրի նա կա նու թյու նը, վերսկս ման 
վա րույ թը նպա տակ է հե տապնդում ոչ թե վերս տու գել վար չա րա րու թյան օրի նա կա նու
թյու նը, այլ օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի դեպ քում վե րա բա ցել վար չա կան վա րույ թը՝ 
գնա հատ ման առար կա դարձնե լով այն հան գա մանքնե րը, որոնք առ կա չեն եղել վար չա
կան վա րույ թի ըն թաց քում և չէ ին կա րող վար չա կան մարմ նի կող մից հաշ վի առնվել: Այն, 
որ վերսկս ման վա րույ թը չի հե տապնդում վար չա րա րու թյան օրի նա կա նու թյու նը ստու գե
լու նպա տակ, բխում է նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծից, որի հա մա ձայն` վերսկս ման վա րույ թի դեպ քում վար
չա կան մար մի նը որո շում է ըն դու նում այլևս բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ
տի վե րա բե րյալ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րոն շյալ թիվ ՎԴ2/0302/05/12 գոր ծով կա յաց ված որոշ
մամբ բա ցա հայ տել է « բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տեր» հաս կա ցու թյու նը, 
նշե լով, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
51– րդ հոդ վա ծում « բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա ակ տեր» ձևա կեր պու մը վե րա բե րում է այն 
վար չա կան ակ տե րին, որոնք օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տում չեն բո ղո քարկ վել ինչ պես 
վար չա կան, այն պես էլ դա տա կան կար գով, ին չը նշա նա կում է, որ նշված դրույ թը  կի րա ռե
լի չէ այն դեպ քե րի վրա, երբ տվյալ վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը վի ճարկ վել է 
դա տա կան կար գով, և առ կա է դրա իրա վա չա փու թյու նը գնա հա տող վերջ նա կան դա տա
կան ակտ:  

Այս պես, վերսկս ման վա րույ թի դեպ քում չի քննվում հիմ նա կան վար չա կան ակ տի 
իրա վա չա փու թյու նը, քա նի որ եթե ան ձը չի բո ղո քար կել վար չա կան ակ տը, այ սինքն՝ այն 
դար ձել է ան բո ղո քար կե լի, ուս տի նա այլևս չի կա րող դրա իրա վա չա փու թյու նը վի ճար կել, 
այլ միայն կա րող է վար չա կան վա րույ թի վերսկս ման բա ցա ռա պես օրեն քով նա խա տես
ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում պա հան ջել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վե րա
նա յում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան վա րույ թի 
վերսկս ման հիմ քե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դրանք այն պի սի հան գա մանքներ են 
կամ ապա ցույց ներ, որոնք կա՛մ առա ջա ցել են վար չա կան ակ տի ըն դու նու մից հե տո, կա՛մ 
առա ջա ցել են վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում, սա կայն հայտ նի չեն եղել կամ չէ ին կա
րող հայտ նի լի նել վա րույ թը վերսկսե լու հար ցով դի մած ան ձանց: Ուս տի վար չա կան վա
րույ թը վերսկսե լու կամ բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տը վե րա նայե լու պա
հանջ ներ կա յաց վե լու դեպ քում վար չա կան մար մի նը ոչ թե քննում է վար չա կան ակ տի 
իրա վա չա փու թյան հար ցը, այլ պար զում է դի մող ան ձի կող մից վկա յա կոչ ված վար չա կան 
վա րույ թը վերսկսե լու հիմ քե րի առ կա յու թյու նը և դրանց ազ դե ցու թյու նը կա յաց ված վար
չա կան ակտի վրա:
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Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ վե րա նայ ման ար
դյուն քում կա յաց վե լիք որոշ ման բո վան դա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե վար չա կան 
մարմ նի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ, այլ բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տի 
վե րա նայ ման հա մար հիմք հան դի սա ցած հան գա ման քի՝ այդ ակ տի վրա ունե ցած ազ դե
ցու թյամբ: 

Այս պի սով, « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի բո վան դա կու թյու նից բխում է այն իրո ղու թյու նը, որ վար չա կան մար մին ներն 
իրա վա սու են ըն դու նե լու նույն օրեն քի 51– րդ, 53– րդ և 76– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես
ված վար չա կան ակ տե րից որևէ մե կը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հե տա
զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու
թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա րա
նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, որո շում է փաս
տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը Դա տա րան 
ներ կա յաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծել է 28.11.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.2008 թվա կա նից ուժի մեջ մտած և 07.01.2014 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը, իսկ գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց վել է 07.01.2014 
թվա կա նից ուժի մեջ մտած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված 
կար գով:

Մինչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
65– 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 մա սամբ վե րաց նել կամ փո փո խել մի ջամ տող  վար չա կան ակ տը:

Նույն օրենսգրքի 73– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տի հիմ քով, ի թիվս այլ նի, հայ
ցա դի մու մին կցվում են նաև վի ճարկ վող ակ տը կամ դրա պատ ճե նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ
տող դրույթ նե րը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 74– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տի 
հիմ քով, ի թիվս այլ նի, հայ ցա դի մու մին կցում են վի ճարկ վող ակ տը կամ դրա պատ ճե նը, 
եթե այն հնա րա վոր է ներ կա յաց նել:

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ վի ճարկ ման հայ ցի առար կան ը նդ հա նուր առ մամբ թե՛ նախ կի նում և 
թե՛ ներ կա յումս մի ջամ տող վար չա կան ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լու 
պա հանջն է: Հայ ցի առար կայի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է, հայ ցի 
առար կայի նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում 
հայ ցի նյու թա կան օբյեկ 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 հիմ նա կան օբյեկ տը: Հետևա բար 
վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց նե լիս դա տա
րա նը պետք է պար զի հայ ցի առար կայի նյու թա կան հիմ քը, այ սինքն` վի ճարկ վող վար չա
կան ակ տի բնույ թը, մաս նա վո րա պես այն, թե « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ, 53– րդ և 76– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
վար չա կան ակ տե րից որն է վի ճարկ վում հայց վո րի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված հար ցի պար զու մը է ա կան նշա նա կու
թյուն ունի վի ճարկ ման հայ ցի քննու թյան հա մար, քա նի որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ, 53– րդ և 76– րդ հոդ ված նե րից յու րա
քան չյու րով նա խա տես ված վար չա կան ակ տի իրա վա կան հիմ քե րը տար բեր են, հետևա
բար դրան ցից յու րա քան չյու րի իրա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
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հստակ պատ կե րա ցում ունե նալ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի բնույ թի մա սին: Այս պես, 
եթե հիմ նա կան վար չա կան ակ տի (« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ
թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված) դա տա կան կար գով վի ճարկ ման 
դեպ քում ակ տի իրա վա չա փու թյու նը որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա
կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում և դրա ըն դուն ման պա հի դրու
թյամբ գոր ծող օրենքնե րի հի ման վրա, իսկ  բո ղո քարկ ման վա րույ թի ար դյուն քում ըն դուն
ված վար չա կան ակ տի (« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 76– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված) վի ճարկ ման դեպ քում ստուգ վում է վար չա
րա րու թյան օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րա դաս վար չա կան մարմ նի կող մից իրա կա
նաց ված վե րահսկո ղու թյան իրա վա չա փու թյու նը, ապա վար չա կան վա րույ թի վերսկս ման 
ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի (« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված) վի ճարկ ման դեպ քում 
ստուգ վում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար վար չա կան վա րույ
թի վերսկս ման օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը և վար չա կան մարմ նի 
կող մից այդ հիմ քի կի րառ ման և դրան հա մա պա տաս խան որոշ ման կա յաց ման իրա վա չա
փու թյու նը: Հետևա բար վար չա կան ակ տի բնույ թով պայ մա նա վոր ված` փոխ վում են նաև 
դրա իրա վա չա փու թյան գնա հատ ման հիմ քե րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Հանձնա ժո ղո վի՝ 23.02.2011 թվա կա նի որոշ մամբ 
« Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի կող մից 17.06.2010 թվա կա նին տրված եզ րա կա ցու թյան 
հի ման վրա աղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա
ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով ՀՀ Լո ռու մար զի 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում իրա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րից տուն ստա ցող նե րի ցու ցա կում Ավե տիք Նի
կո ղո սյա նի ըն տա նի քը չի ը նդ գրկ վել: Ավե տիք Նի կո ղո սյա նը 27.12.2012 թվա կա նին 
Հանձնա ժո ղով է ներ կա յաց րել ՀՀ Լո ռու մար զի Լեռ նանցք գյու ղի բնա կիչ Ավե տիք Նի կո
ղո սյա նի տան տեխ նի կա կան վի ճա կի վե րա բե րյալ « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի 
25.12.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը և խնդ րել է ևս մեկ ան գամ քննար կել Լեռ նանցք 
հա մայն քում պե տա կան աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող բնա կա պա հով ման ծրագ րի շրջա
նակ նե րում իր ըն տա նի քին դի տար կե լու հար ցը: Հանձնա ժո ղո վի 13.03.2013 թվա կա նի նիս
տի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյու նից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ որոշ վել է Հանձնա ժո ղո վի 23.02.2011 
թվա կա նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ` այն իրա վա չափ լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, Ավե տիք Նի կո ղո սյա նի հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա
ռա բա նել է, որ « Հանձնա ժո ղո վի 13.03.2013 թվա կա նի որո շումն ըն դուն վել է « Վար չա րա
րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ և 37– րդ հոդ ված
նե րի պա հանջնե րի խախ տում նե րով, քա նի որ վար չա կան մար մի նը չի ապա հո վել տվյալ 
գոր ծի բո լոր փաս տա կան հան գա մանքնե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քննար կու
մը՝ ան տե սե լով վա րույ թում « Վան սեյսմ շին» ՍՊԸ– ի 06.12.2008 թվա կա նի և « Հայ սեյսմ շին 
և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ– ի 25.12.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ին չը հան գեց րել է ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 13.11.2008 թվա կա նի թիվ 1337– Ն որոշ ման 1– ին կե տով հաս տատ ված «Աղե
տի գո տու գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետևան քով անօթևան մնա ցած ըն
տա նիք նե րի հաշ վառ ման, բնա կա րա նային ապա հո վու թյան առաջ նա հեր թու թյան» կար գի 
2– րդ կե տի սխալ կի րառ մա նը` ար դյուն քում խախ տե լով նաև 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ
րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 34– րդ հոդ վա ծի դրույ թը, որ պի սի խախ տում նե րը 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սով սահ ման ված իրա վա կան հիմ քեր են հան դի սա նում վի ճարկ վող որո
շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար: Դա տա րա նը գտել է նաև, որ Հանձնա ժո ղո վի որոշ ման 
վե րաց ման պայ ման նե րում բա վա րար ման է են թա կա նաև Ավե տիք Նի կո ղո սյա նի մյուս 
պա հան ջը՝ Հանձնա ժո ղո վին գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու մա սին, քա
նի որ վի ճարկ վող որոշ ման վե րաց մամբ պայ մա նա վոր ված վե րա նում է նրա ըն տա նի քի՝ 
բնա կա րա նային պայ ման նե րի բա րե լավ ման հա մա պա տաս խան ցու ցա կում չընդգրկ վե լու 
խո չըն դո տը»:
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Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի նշված եզ րա հան գում
նե րը, մեր ժել է Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը` Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով ան
փո փոխ: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
գոր ծում եղած ապա ցույց նե րը գնա հա տե լիս չեն անդրա դար ձել սույն գոր ծով վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի բնույ թին, ին չի ար դյուն քում չի պարզ վել սույն գոր ծի լուծ ման հա մար 
է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն փաս տը, թե « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 51– րդ, 53– րդ և 76– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված 
վար չա կան ակ տե րից կոնկ րետ որն է վի ճարկ ման հայ ցի առար կան։ Այ նինչ, այդ փաս տի 
պար զու մը գոր ծի քննու թյան լրի վու թյու նը, օբյեկ տի վու թյունն ու բազ մա կող մա նի ու թյունն 
ապա հո վե լու առու մով ունի որո շիչ նշա նա կու թյուն, քա նի որ վար չա կան ակ տի բնույ թը 
ճիշտ պար զե լու հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան 
գնա հատ ման հիմ քե րի ճիշտ ը նտրու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ հիմ նա կան, բո ղո քարկ ման և 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի վե րա նայ ման (վերսկս ման) վա րույթ նե րի ար դյուն քում 
ըն դուն վում են բո վան դա կային առու մով իրա րից տար բեր վող վար չա կան ակ տեր: Այս
պես, եթե հիմ նա կան վար չա կան վա րույ թով ըն դուն վում է ան ձանց հա մար իրա վունքներ և 
պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նող, փո փո խող, վե րաց նող կամ ճա նա չող վար չա կան ակտ, 
իսկ բո ղո քարկ ման վա րույ թի ար դյուն քում` հիմ նա կան վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու
թյու նը գնա հա տող վար չա կան ակտ, ապա վերսկս ման վա րույ թով օրեն քով նա խա տես
ված հիմ քե րի դեպ քում վե րա բաց վում է վար չա կան վա րույ թը, որի ար դյուն քում ըն դուն
վում է բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա վար չա կան ակ տը փո փո խե լու, ան վա վեր կամ ուժը կորց
րած ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վար չա կան ակտ` գնա հատ ման առար կա դարձնե լով այն 
հան գա մանքնե րը, որոնք առ կա չեն եղել վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում և չէ ին կա րող 
վար չա կան մարմ նի կող մից հաշ վի առնվել: Հետևա բար առանց պար զե լու այն փաս տը, թե 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը կոնկ րետ ինչ վա րույ թի (հիմ նա կան, բո ղո քարկ ման, վե րա
նայ ման) ար դյուն քում է ըն դուն վել, հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ նաև այդ ակ տի իրա վա
չա փու թյան գնա հատ մա նը:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան
նե րը չեն իրա կա նաց րել գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քննու թյուն և ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի 
հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով չեն պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա
նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը, ինչն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րում բո ղո քա բե րի 
փաս տարկն առ այն, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից խախտ վել են ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ, 26– րդ, 27– րդ հոդ ված նե րը: 

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից վե րը նշված դա տա վա րա կան նոր մե րի խախտ
ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը վճռա բեկ բո ղո քում և վճռա բեկ բո ղո քի պա
տաս խա նում բեր ված մյուս փաս տարկ նե րին հնա րա վոր չի հա մա րում անդրա դառ նալ 
գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 152– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար:
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5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա
տա կին չի ծա ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա
վա րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է  նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

21.04.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քննու
թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ       Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1761/05/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1761/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Առա քե լյան
Դա տա վոր ներ`   Ք. Մկո յան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան վճռա բեկ բո

ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 11.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի 
Աշոտ Մար տի րո սյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կո մի տե), եր րորդ ան ձինք ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու
թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն), Կա րա պետ Մար տի րո սյա նի, Ալ վարդ Վար դա նյա նի` 
6.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի չա փով պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե 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` Աշոտ Մար տի րո սյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Կո մի տե ին 

հա տու ցել 6.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի չա փով պատ ճառ ված վնա սը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Խան դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

16.04.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 11.11.2015 

թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տե ի և Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղոք նե րը մերժվել են, և 
Դա տա րա նի 16.04.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ 

հոդ վա ծը, 29– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 2– րդ կե տը, « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար
չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 99– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը, հաշ վի չառ նե

լով, որ պա տաս խա նո ղի ոչ իրա վա չափ վար քագ ծի, վնա սի և դրանց միջև պատ ճա ռա
հետևան քային կա պի առ կա յու թյան ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է հայց վո րը, 
խախ տե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու իր պար տա կա նու
թյու նը, քննարկ ման առար կա չի դարձրել այն հան գա ման քը, թե արդյոք հայց վո րի նկատ
մամբ պարտ քի մա րու մը հնա րա վոր չէր այլ եղա նակ նե րով, քան Շու շան Մկրտ չյա նին պատ
կա նող և ար գե լան քի չվերց ված Երևան քա ղա քի Լյուք սեն բուր գի 2– րդ նր բանցքի թիվ 6/11 
հաս ցե ի ան շարժ գույ քի ար ժե քից: 

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում հայց
վո րի կող մից չի հիմ նա վոր վել իր կրած վնա սի առ կա յու թյու նը, վնա սի չա փը և հետևանքնե
րի վե րաց ման այլ մի ջոց նե րի սպառ ված լի նե լու հան գա ման քը, ին չի հետևան քով Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան վրա դրել է ան հա մա չափ պար տա կա նու թյուն: 

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում պատ ճառ
ված վնա սի և պա տաս խա նո ղի ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան միջև առ կա չէ պատ ճա ռա
հետևան քային կապ, բա ցի այդ, հայց վո րին վնա սը պատ ճառ վել է Շու շան Մկրտ չյա նի և 
Վա հե Գրի գո րյա նի կող մից պար տա վո րու թյու նը դի տա վո րյալ չկա տա րե լու, այլ ոչ թե պա
տաս խա նո ղի ոչ իրա վա չափ վար քագ ծի ար դյուն քում:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 11.11.2015 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մեր ժել կամ գործն ուղար կել նոր 
քննու թյան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1) թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով՝ ը ստ հայ ցի Աշոտ Մար տի րո սյա նի 

ը նդ դեմ Գա յա նե, Շու շան Մկրտ չյան նե րի և Վա հե Գրի գո րյա նի՝ պար տա վո րու թյու նը կա
տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք վար
չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նը 12.04.2010 թվա կա նի « Հայ ցի 
ապա հո վում կի րա ռե լու մա սին» որոշ մամբ ար գե լանք է դրել Գա յա նե, Շու շան Մկրտ չյան նե
րի և Վա հե Գրի գո րյա նի ան վամբ գրանցված շար ժա կան և ան շարժ գույ քի, ինչ պես նաև 
դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա (հա տոր 1– ին, գ.թ. 12).

2) Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի « Տե ղե կատ վա կան կենտրոն» ստո րա բա ժան ման 
29.04.2010 թվա կա նի թիվ ԱԱ– 3/3843 գրու թյամբ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյա նը հայտնվել է, որ 
Շու շան Մկրտ չյա նի ան վամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում որևէ ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա տար ված չէ (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 13).

3) Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նի թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 15.12.2011 թվա կա նին կա
յաց րած վճռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հա մա ձայն` Շու շան Մկրտ չյա նը 
և Վա հե Գրի գո րյա նը պար տա վոր վել են նշված քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վճիռն օրի նա կան 
ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո յու րա քան չյուր ամիս Աշոտ Մար տի րո սյա նին վճա րել 500 ԱՄՆ դո լա
րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ մինչև 6.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ պարտ քի մա րու մը: 
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Նշված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ կող մե րը հա մա ձայ նել են նաև, որ վե րաց վի 
Վա հե Գրի գո րյա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող « Մեր սե դես C 240» մակ նի
շի 17 ՏՏ 934 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վրա դրված ար գե լան քը:

Նույն վճռով մաս նա կի վե րաց վել է Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան 
շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 12.04.2010 թվա կա նի « Հայ ցի ապա հո վում 
կի րա ռե լու մա սին» որոշ մամբ դրված ար գե լան քը` ար գե լան քից հան վել է « Մեր սե դես C 240» 
մակ նի շի 17 ՏՏ 934 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան (հա տոր 1– ին, գ.թ. 8– 10).

4) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք բաժ նի 06.09.2012 թվա
կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 26.03.2012 
թվա կա նին վերսկս ված թիվ 01/07– 1402/12 կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է « Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ 
կե տի հիմ քով, այն է` կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պա նը և նրան 
պատ կա նող գույք կամ դրա մա կան մի ջոց ներ չեն հայտ նա բեր վել (հա տոր 1– ին, գ.թ. 18).

5) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք բաժ նի 11.09.2014 թվա
կա նի թիվ 15298/07 գրու թյան հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան 
շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 21.03.2012 թվա կա նի թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 
կա տա րո ղա կան թեր թե րի հի ման վրա ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Ավան և 
Նոր– Նորք բաժ նում հա րուց ված թիվ 01/07– 1402/12 և թիվ 01/07– 1550/12 կա տա րո ղա կան վա
րույթ նե րով պար տա պան ներ Վա հե Գրի գո րյա նից և Շու շա նիկ Մկրտ չյա նից հօ գուտ պա հան
ջա տեր Աշոտ Մար տի րո սյա նի գու մար չի բռնա գանձվել (հա տոր 1– ին, գ.թ. 69).

6) թիվ ՎԴ/3778/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 11.07.2013 թվա
կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով Կո մի տե ի տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
կենտրո նի 29.04.2010 թվա կա նի թիվ ԱԱ– 3/3843 գրու թյամբ տրա մադրված տե ղե կատ վու
թյու նը ճա նաչ վել է ոչ իրա վա չափ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 19– 23).

7) Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտրոն» ստո րա
բա ժան ման 20.02.2014 թվա կա նի թիվ Ե– 09 գրու թյան հա մա ձայն` Աշոտ Մար տի րո սյա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ Ար մեն Ասատ րյա նի դի մու մը՝ պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու վե րա բե
րյալ, մերժվել է (հա տոր 1– ին, գ.թ. 77):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` վար չա կան մարմ նի ոչ իրա վա
չափ գոր ծո ղու թյան և ան ձանց պատ ճառ ված վնա սի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պի 
վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան
խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Վճռա 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 օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ 
կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ
կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու
նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը` արդյո՞ք վար չա կան մարմ նի գոր ծո
ղու թյան ոչ իրա վա չա փու թյու նը հաս տատ ված լի նե լու հան գա մանքն ինքնին բա վա րար է 
պատ ճառ ված նյու թա կան վնա սի հա տուց ման հա մար:
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« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 95– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մին նե րի կող մից իրա կա նաց վող վար չա
րա րու թյան հետևան քով ան ձանց պատ ճառ ված վնա սը են թա կա է հա տուց ման նույն օրեն քի 
7– րդ բաժ նի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 96– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վնա սի հա տու ցում չի իրա կա նաց վում, քա նի դեռ վար չա կան մարմ նի 
իրա վա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, որով ան ձին վնաս է հասց վել, 
սահ ման ված կար գով ոչ իրա վա չափ չի ճա նաչ վել, բա ցա ռու թյամբ նույն օրեն քի 109– րդ հոդ
վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 97– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վնա սի հա տու ցումն իրա կա նաց վում է  վար չա րա րու թյամբ առա ջա
ցած հետևանքնե րը վե րաց նե լու կամ դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցե լու եղա նա կով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 98– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` եթե վնա սը որևէ փաս տա ցի դրու թյան` ի վնաս ան ձի փո
փո խու թյան մեջ է, ապա պա տաս խա նատ վու թյուն կրո ղը պար տա վոր է վե րաց նել դրա 
առա ջաց րած հետևանքնե րը` նախ կին դրու թյան, իսկ եթե դա ան հնար կամ անար դյու նա
վետ է, ապա դրան հա մար ժեք այլ դրու թյան վե րա կանգն ման մի ջո ցով: Նշված կա նո նը 
կի րառ վում է նաև այն դեպ քե րում, երբ պա տաս խա նատ վու թյուն կրո ղի վար չա րա րու թյան 
հետևան քով առա ջա ցած դրու թյու նը, օրեն քի կամ այլ իրա վա կան ակ տի ըն դուն ման կամ 
փո փոխ ման ուժով, ոչ իրա վա չափ է դառ նում հե տա գա յում, և այդ դրու թյան հետևանքնե րը 
կա րող են վե րագրվել տվյալ պա տաս խա նատ վու թյու նը կրո ղին և են թա կա չեն վե րաց ման 
այլ կար գով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 99– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` պա տաս խա նատ վու թյուն կրո ղը վնա սը հա տու ցում է դրա
մա կան մի ջոց նե րով, եթե հետևանքնե րի վե րա ցու մը հնա րա վոր կամ բա վա րար չէ, կամ 
հետևանքնե րի վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են ավե լի մեծ ծախ սեր, քան պատ ճառ ված 
գույ քային վնա սը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 100– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` վնա սի հա տուց ման պա հան ջը պետք է ներ կա յաց վի այն 
վար չա կան մար մին, որի  վար չա րա րու թյան հետևան քով պատ ճառ վել է դա: Նույն հոդ վա ծի 
2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ վնա սի հա տուց ման պա հան ջը ներ կա յաց վում է դի մու մի մի ջո ցով, 
որի նկատ մամբ կի րառ վում են նույն օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 102– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մարմ նում վնա սի հա տուց ման պա հան ջը 
քննարկ վում և լուծ վում է դի մու մի քննարկ ման հա մար` նույն օրեն քով սահ ման ված ը նդ հա
նուր կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ վնաս կրած 
ան ձը վար չա կան մարմ նի կող մից հա տուց ման պա հանջն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո
րեն մեր ժե լու կամ դի մու մը չքննար կե լու դեպ քում կա րող է դա բո ղո քար կել` վար չա կան ակ
տը, վար չա կան մարմ նի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու հա մար` նույն 
օրեն քով սահ ման ված ը նդ հա նուր կար գով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան 
հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման խնդ րին, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ 
նշել է, որ վար չա րա րու թյան հետևան քով վնա սի հա տուց ման պա հան ջով ան հրա ժեշտ է, 
որ պես զի առա ջին հեր թին ոչ իրա վա չափ ճա նաչ ված լի նի ան ձին վնաu հաuց րած վար չա
կան մարմ նի իրա վա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, որից հե տո միայն 
ան ձը պար տա վոր է նախ դի մել վնա սը պատ ճա ռած վար չա կան մար մին, որի կող մից հա
տուց ման պա հանջն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն մեր ժե լու կամ դի մու մը չքննար կե
լու դեպ քում կա րող է վար չա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կել 
վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով (տե՛ս Մհեր Հայ րա պե տյանն ը նդ դեմ ՀՀ Կո տայ
քի մար զի սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի Հրազ դա նի տա րած քային գոր ծա կա լու թյան 
պետ Վար դան Միր զո յա նի թիվ ՎԴ/3280/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
03.12.2010 թվա կա նի որո շու մը):
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Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա
րում հա վե լել հետևյա լը.

Ի րա վա կան պե տու թյու նը պա հան ջում է ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտպա նու թյան 
ապա հո վում, ին չը նշա նա կում է, որ մաս նա վոր ան ձինք պետք է պե տու թյան ոչ իրա վա չափ 
գոր ծո ղու թյուն նե րից կամ ան գոր ծու թյու նից պաշտպան վե լու հնա րա վո րու թյուն ունե նան: 
Ը նդ որում, իրա վա կան պաշտպա նու թյու նը ոչ միայն են թադ րում է, որ հե տա գա յում հնա րա
վոր կլի նի վերս տու գել պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան իրա վա չա փու
թյու նը, այլ նաև այդ պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետևան քով առա ջա ցած վնա
սը կհա տուց վի: 

Ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտպա նու թյան ապա հով ման նպա տա կով օրենսդիրն 
ամ րագ րել է ոչ իրա վա չափ, իսկ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում նաև իրա վա չափ վար
չա րա րու թյան հետևան քով ան ձանց պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման իրա վա կան հնա րա
վո րու թյուն` սահ մա նե լով վար չա կան մար մին նե րի պա տաս խա նատ վու թյան վե րա բե րող 
այն պի սի իրա վա կար գա վո րում, որի մի ջո ցով ապա հով վում է ան ձանց կրած վնաս նե րի հա
տու ցու մը:

Վար չա կան մար մին նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի խախտ ման հետևան քով ան ձանց 
կրած վնաս նե րի հա տուց ման վե րա բե րյալ դրույթ ներ ամ րագ րե լով` օրենսդի րը ոչ միայն 
երաշ խա վո րել է պե տու թյան ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րից պաշտպան վե լու իրա կան 
հնա րա վո րու թյուն, այլ նաև` այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա
տուց ման պա հանջ ներ կա յաց նե լու և օրեն քով սահ ման ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում հա տու ցում ստա նա լու իրա կան հնա րա վո րու թյուն: 

Որևէ պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար յու րա քան չյուր օրենք սահ մա նում է որո շա կի նա
խա պայ ման ներ` այդ պա հան ջի կա տար ման հա մար իրա կան հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լու 
և դրա նով պաշտպան վող իրա վուն քի իրա ցումն ապա հո վե լու հա մար: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ
ման վել են վար չա րա րու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հանջ ներ
կա յաց նե լու պայ ման նե րը: Այս պես` վար չա կան մար մին նե րի վար չա րա րու թյան ար դյուն քում 
պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը ծա գում է հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա 
առ կա յու թյան դեպ քում`

–   իրա կա նաց վել է ոչ իրա վա չափ (ի սկ նույն օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև 
իրա վա չափ) վար չա րա րու թյուն,

–  պատ ճառ վել է վնաս,
–   իրա կա նաց ված վար չա րա րու թյան և պատ ճառ ված վնա սի միջև առ կա է պատ ճա ռա

հետևան քային կապ: 
Ինչ վե րա բե րում է վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց րած ան ձի մեղ քին, ապա Վճռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ել նե լով վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց նող ան ձի 
գոր ծա ռույթ նե րի բնույ թից՝ վեր ջի նիս կող մից իրա կա նաց ված իշ խա նա կան գոր ծո ղու թյան 
ար դյուն քում ան ձին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման դեպ քում վար չա րա րու թյուն իրա կա
նաց րած ան ձի մեղ քը են թադրվում է: 

Այս պի սով, ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան ար դյուն քում պե տու թյան պա տաս խա
նատ վու թյան պայ ման ներն են վնա սի առ կա յու թյու նը և դրա վրա հաս նե լը (պատ ճառ վե լը) ոչ 
իրա վա չափ վար չա րա րու թյան հետևան քով: Այ սինքն` վար չա կան մար մին նե րի պար տա կա
նու թյուն նե րի խախտ ման և վնա սի պատ ճառ ման միջև պետք է առ կա լի նի իրա վա կան նշա
նա կու թյուն ունե ցող պատ ճա ռա հետևան քային կա պը: Այլ կերպ ասած` վար չա րա րու թյունն 
ոչ իրա վա չափ ճա նա չե լը դեռևս չի նշա նա կում, որ ան ձը վնա սը կրել է հենց վար չա րա րու
թյան հետևան քով. ան հրա ժեշտ է, որ վար չա րա րու թյան և պատ ճառ ված վնա սի միջև առ կա 
լի նի ան մի ջա կան պատ ճա ռա հետևան քային կապ: Պատ ճա ռա հետևան քային կա պի հար
ցը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում առան ձին գնա հատ ման առար կա պետք է դառ նա, և 
դրա առ կա յու թյու նը որո շե լիս առանցքային պետք է հա մար վի այն գա ղա փա րը, որ պատ
ճա ռա հետևան քային կա պի առ կա յու թյան մա սին կա րող է խոսք լի նել միայն այն դեպ քում, 
երբ վնա սի առա ջա ցու մը ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան ան խու սա փե լի և ան մի ջա կան 
ար դյունքն է: Հետևա բար ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան և առա ջա ցած վնաս նե րի միջև 
պատ ճա ռա հետևան քային կապ կա րող է առ կա լի նել, եթե վնա սի առա ջա ցու մը հան դի սա
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նում է իրա կա նաց ված վար չա րա րու թյան օբյեկ տի վո րեն ան հրա ժեշտ և ուղ ղա կի ար դյուն քը: 
Եթե բա ցա սա կան հետևանքնե րը կա րող էին առա ջա նալ նաև առանց ոչ իրա վա չափ վար
չա րա րու թյան (ի սկ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև իրա վա չափ վար չա րա րու
թյան), ուրեմն դրանց միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պը բա ցա կա յում է:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ նշված պայ ման նե
րից թե կուզ մե կի բա ցա կա յու թյու նը բա ցա ռում է վնա սի հա տուց ման պա հան ջի բա վա րար
ման հնա րա վո րու թյու նը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի վե րը 
նշված հոդ ված նե րի իրա վա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման եղա նակ ներն են 
հետևանքնե րի վե րա ցու մը և դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցու մը, ը նդ որում, նույն օրեն քի 
99– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սից հետևում է, որ դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցու մը կի րառ
վում է միայն սուբ սի դիար, այ սինքն` բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հետևանքնե րի վե րա ցու մը 
հնա րա վոր կամ բա վա րար չէ, կամ հետևանքնե րի վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են ավե
լի մեծ ծախ սեր, քան պատ ճառ ված գույ քային վնա սը:

Հետևանքնե րի վե րաց ման պա հան ջի իրա վուն քը պար տա վո րեց նում է պե տու թյա նը 
վե րաց նե լու ոչ իրա վա չափ ձևով ի վնաս ան ձի փո փոխ ված փաս տա ցի դրու թյու նը կամ վե
րա կանգնել նախ կին դրու թյու նը, կամ էլ առնվազն ստեղ ծել դրան հա մար ժեք դրու թյուն: 
Միայն այն դեպ քում, երբ դա ան հնար է կամ անար դյու նա վետ, պե տու թյու նը կա րող է վնա
սը հա տու ցել դրա մա կան մի ջոց նե րով: Դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տուց ման պա հան ջը 
նպա տակ է հե տապնդում հա տու ցե լու վնաս կրած ան ձի գույ քի՝ դրա մով ար տա հայտ ված 
այն նվա զե ցու մը, որը պատ ճառ վել է վար չա կան մարմ նի վար չա րա րու թյան ար դյուն քում: 
Այդ նվա զե ցու մը ձևա վոր վում է վնաս կրած ան ձի՝ խախտ ման պա հին առ կա գույ քային 
դրու թյան և այն գույ քային դրու թյան տար բե րու թյու նից, որը կա ռա ջա նար, եթե վար չա կան 
մար մի նը նման վար չա րա րու թյուն չի րա կա նաց ներ: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ը նդ հա նուր առ մամբ վար չա րա
րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պայ մա նը վար չա կան մարմ նի իրա վա կան ակ
տի, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան ոչ իրա վա չափ լի նելն է և դրանց ու պատ ճառ ված 
վնա սի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պը, իսկ դրա մա կան մի ջոց նե րով հա տու ցե լու 
պայ ման է նաև նախ կին դրու թյու նը վե րա կանգնե լու կամ առնվազն դրան հա մար ժեք դրու
թյուն ստեղ ծե լու ան հնա րի նու թյու նը կամ անար դյու նա վե տու թյու նը, այն է՝ եթե վար չա րա
րու թյամբ առա ջա ցած հետևանքնե րի վե րա ցու մը հնա րա վոր կամ բա վա րար չէ, կամ 
հետևանքնե րի վե րաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են ավե լի մեծ ծախ սեր, քան պատ ճառ ված 
գույ քային վնա սը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ միայն նշված պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա
րա գա յում է հնա րա վոր իրա կա նաց նել վնա սի հա տու ցում: Հետևա բար վնա սի հա տուց ման 
պա հանջ քննող վար չա կան մար մի նը կամ դա տա րա նը նախևա ռաջ պար տա վոր են պար զել 
վե րը նշված բո լոր պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա ճշգրտո րեն 
որո շե լու պատ ճառ ված վնա սի չա փը, հա տուց ման եղա նակ նե րը և վնա սի հա տու ցում իրա
կա նաց նե լու հա մար այլ կարևոր հան գա մանքներ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե („ex officio“)։ 
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 ապա ցույց նե րով, միջ նոր դու թյուն նե րով, առա ջար
կու թյուն նե րով, բա ցատ րու թյուն նե րով և առար 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 ան հրա ժեշտ իրա կան 
փաս տե րի վե րա բե րյալ 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 մատ նան շում է հայ ցա դի մում նե րում 
առ կա ձևա կան սխալ նե րը, առա ջար կում է ճշտել ոչ հստակ հայ ցային պա հանջնե 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 հիմ նա
կան և ածան ցյալ պա հանջնե րը, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը, ինչ պես 
նաև պա հան ջում է, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և 
գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը: 
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով վե րոն շյալ իրա վա նոր մի վեր լու ծու թյա նը, 
նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում առանցքային 
նշա նա կու թյուն ունի գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե («ex officio») պար զե լու սկզբուն քը, որը նպա
տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան առջև դրված առանձնա հա տուկ խնդիր նե րի 
լուծ մա նը և հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քննու
թյան և լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց իրա վունքնե րի ար դյու նա
վետ պաշտպա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը: Վար չա դա տա վա րա
կան գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քի իրա վա կան ամ րագ րու
մը հե տապնդում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ 
հան րային– իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե րի ունե ցած փաս տա ցի 
առա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ: Քն նարկ վող իրա վա կան սկզբուն քը հան րային 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում վար չա
կան դա տա րա նին օժ տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
բա ցա հայ տե լու գոր ծով օբյեկ տիվ ճշմար տու թյու նը և ար դյու նա վե տո րեն ապա հո վե լու իշ խա
նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե րի ըն դու նած իրա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու
թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային 
սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա ցու մը (տե՛ս Ալ վարդ Եղիա զա
րյանն և Տե լե մակ Եղիա զա րյանն ը նդ դեմ ՀՀ աղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի 
հետևան քով անօթևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային խնդիր նե րի լուծ ման նպա
տա կով պե տա կան աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե
րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի հատ կաց ման հար ցե րով հանձնա ժո ղո վի թիվ 
ՎԴ/3654/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը)։ 

Իր մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ
տել նաև գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու դա տա րա նի լիա զո
րու թյան իրաց ման առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ` ը նդ գծե լով, որ վե ճի լուծ ման 
հա մար է ա կան փաս տե րը մատ նան շե լու և դրանց վե րա բե րյալ ապա ցույց ներ պա հան ջե լու, 
ան հրա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ող ջա միտ մի ջոց ներ ձեռ նար կե
լու վե րա բե րյալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման դա տա րա նի իրա
վուն քը սահ մա նա փակ ված է բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ 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 հանջնե րի պահ պան ման սահ մա նադ րա կան հիմ նադ
րույ թից (տե՛ս ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Արաբ կի
րի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ « Ջորջ ը նդ Բրանդն» 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 որո շու մը): 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե
լու գոր ծըն թա ցում դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 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 հետևո ղա կան: Իսկ այդ պի սի հետևո ղա կա նու թյան ցու ցա բեր ման 
անար դյու նա վե տու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է վի ճե լի մնա ցած փաս տի չա պա
ցուց ման բա ցա սա կան հետևանքնե րը դնել այդ փաս տի ապա 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 մանքնե րի ապա 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 առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի Ար
տա շա տի տա րած քային հար կային տես չու թյունն ը նդ 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 որո շու մը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հե տա
զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 26– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
վե րա բե րե լի է այն ապա ցույ ցը, որն ավե լի կամ պա կաս հա վա նա կան է դարձնում վե ճը լու
ծե լու հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող որևէ փաս տի գո յու թյու նը, քան այն կլի ներ 
առանց այդ ապա ցույ ցի։ Ոչ վե րա բե րե լի ապա ցույցն ան թույ լատ րե լի է ։
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Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծի հան գա մանքնե րը, որոնք, օրեն քի կամ 
այլ իրա վա կան ակ տի հա մա ձայն, պետք է հաս տատ վեն միայն որո շա կի ապա ցույց նե րով, 
չեն կա րող հաս տատ վել այլ ապա ցույց նե րով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, որո
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա
նը դա տա կան ակ տի մեջ 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 օրենսգրքի 28– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝  
գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ապա 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 օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լիս`

1) գնա հա տում է ապա ցույց նե րը.
2) որո շում է, թե գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող որ հան գա մանքներն են պարզ

վել, և որոնք չեն պարզ վել.
3) որո շում է տվյալ գոր ծով կի րառ ման են թա կա օրենքնե րը և այլ իրա վա կան ակ տե րը, 

ինչ պես նաև այն իրա վա կան ակ տե րը, որոնք պետք է կի րառ վե ին տվյալ գոր ծով, սա կայն 
օրեն քին հա կա սե լու պատ ճա ռով կի րառ ման են թա կա չեն.

4) որո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մեր ժե լու հար ցը։
Վե րոգ րյալ նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու հա մար պար
տա վոր է ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու 
հա մար, պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և 
գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տել գոր
ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, ապա դրանց հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով 
պար զել նաև գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը և այդ 
պա հանջնե րի պահ պան ման ար դյուն քում միայն որո շել հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա
րե լու կամ այն մեր ժե լու հար ցե րը:

Վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է նաև, որ դա տա րա նը գործն 
ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ապա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա
հատ ման մի ջո ցով: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ապա ցույց նե րի հե տա զո տու
մը դա տա կան ապա ցույց նե րի ան մի ջա կան ըն կա լումն ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա
քան չյու րի վե րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե լի ու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը որո շե լու 
և գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե 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 ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ապա ցույց նե
րի տրա մա բա նա կան և իրա վա բա նա կան որա կում՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե
լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից: 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա
հան գում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ, 25– րդ, 27– րդ հոդ ված նե
րով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տա րու մը կա րող է հան գեց նել ոչ 
ար դյու նա վետ դա տաքննու թյան իրա կա նաց մա նը, ին չը գործ նա կա նում կբա ցա ռի վե ճի 
պատ շաճ քննու թյան և ճիշտ լուծ ման հնա րա վո րու թյու նը, հետևա բար, եթե դա տա րա նը չի 
կա տա րում կամ ոչ պատ շաճ է կա տա րում վկա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի պա հանջնե րը և իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ չի ձեռ նար կում հա մար ժեք մի ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ 
ձեռք բե րե լու հա մար, չի պա հան ջում, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե
րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը, ապա դրա հետևան
քով չի ապա հով վում վար չա կան ար դա րա դա տու թյան խնդիր նե րի լու ծու մը, մաս նա վո րա
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պես՝ հան րային– ի րա վա կան վե ճե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ քննու թյունն ու լու
ծու մը, օրի նա կա նու թյան վե րա կանգնումն ու ամ րապնդու մը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով՝ 
ը ստ հայ ցի Աշոտ Մար տի րո սյա նի ը նդ դեմ Գա յա նե, Շու շան Մկրտ չյան նե րի և Վա հե Գրի գո
րյա նի՝ պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, Երևան քա
ղա քի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նը 
12.04.2010 թվա կա նի « Հայ ցի ապա հո վում կի րա ռե լու մա սին» որոշ մամբ ար գե լանք է դրել 
Գա յա նե, Շու շան Մկրտ չյան նե րի և Վա հե Գրի գո րյա նի ան վամբ գրանցված շար ժա կան և 
ան շարժ գույ քի, ինչ պես նաև դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա: Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի « Տե
ղե կատ վա կան կենտրոն» ստո րա բա ժան ման 29.04.2010 թվա կա նի թիվ ԱԱ– 3/3843 գրու
թյամբ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյա նը հայտնվել է, որ Շու շան Մկրտ չյա նի ան վամբ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում որևէ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե
տա կան գրան ցում կա տար ված չէ: Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե
րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով 15.12.2011 թվա կա նին կա յաց րած վճռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 
հա մա ձայն` Շու շան Մկրտ չյա նը և Վա հե Գրի գո րյա նը պար տա վոր վել են նշված քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո յու րա քան չյուր ամիս Աշոտ 
Մար տի րո սյա նին վճա րել 500 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ՝ մինչև 6.000 ԱՄՆ դո լա
րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ պարտ քի մա րու մը: Նշված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ կող
մե րը հա մա ձայ նել են նաև, որ վե րաց վի Վա հե Գրի գո րյա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նող` « Մեր սե դես C 240» մակ նի շի 17 ՏՏ 934 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նայի վրա 
դրված ար գե լան քը: Նույն վճռով մաս նա կի վե րաց վել է Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք 
վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 12.04.2010 թվա կա նի հայ ցի 
ապա հո վում կի րա ռե լու մա սին որոշ մամբ դրված ար գե լան քը` ար գե լան քից հան վել է « Մեր
սե դես C 240» մակ նի շի 17 ՏՏ 934 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան:

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք բաժ նի 06.09.2012 թվա
կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 26.03.2012 
թվա կա նին վերսկս ված թիվ 01/07– 1402/12 կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է « Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ 
կե տի հիմ քով, այն է` կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պա նը և նրան 
պատ կա նող գույք կամ դրա մա կան մի ջոց ներ չեն հայտ նա բեր վել: Թիվ ՎԴ/3778/05/12 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 11.07.2013 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
վճռով Կո մի տե ի տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտրո նի 29.04.2010 թվա կա նի թիվ 
ԱԱ– 3/3843 գրու թյամբ տրա մադրված տե ղե կատ վու թյու նը ճա նաչ վել է ոչ իրա վա չափ:

Դա տա րա նը, սույն գոր ծով Աշոտ Մար տի րո սյա նի հայ ցը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա
բա նել է, որ «... առ կա է եղել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
կենտրոն» ստո րա բա ժան ման կող մից ոչ իրա վա չափ տե ղե կատ վու թյան տրա մադրման 
փաստ, որի ար դյուն քում հայց վո րին հասց վել է նյու թա կան վնաս, քա նի որ պար տա պան 
Շու շան Մկրտ չյա նին պատ կա նող գույ քի և դրա մա կան մի ջոց նե րի չհայտ նա բեր ման պատ
ճա ռով ավարտ վել է հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն և, ը ստ է ու թյան, ան հնա րին է 
դար ձել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը: 

Այ սինքն` հայց վո րը զրկ վել է իր սե փա կա նու թյու նից (դ րա մա կան մի ջոց նե րից) Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա
կան կո մի տե ի « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտրոն» ստո րա բա ժան ման ոչ իրա
վա չափ տե ղե կատ վու թյան տրա մադրման ար դյուն քում ...»:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճիռն ան փո
փոխ թող նե լով, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը՝ հա վե լե լով, 
որ սույն գոր ծով առ կա են օրենսդրի կող մից սահ ման ված վնա սի հա տուց ման պայ ման նե րը, 
այն է՝ վար չա րա րու թյան ոչ իրա վա չափ ճա նաչ ված լի նե լու հան գա ման քը և վնա սի հա տուց
ման վե րա բե րյալ հայց վո րի դի մու մը մերժվե լը:
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 Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա
ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են, քա նի որ վար չա րա րու
թյան ոչ իրա վա չափ լի նելն ինքնին բա վա րար չէ վնա սի հա տու ցում իրա կա նաց նե լու հա
մար: Ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան հետևան քով վնա սի հա տուց ման պա հան ջը կա րող է 
բա վա րար վել միայն այն դեպ քում, երբ վնա սը պատ ճառ վել է ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու
թյան ար դյուն քում, դրա ուղ ղա կի հետևանք է, այ սինքն` առ կա է ան մի ջա կան պատ ճա ռա
հետևան քային կապ: Մինչ դեռ սույն գոր ծով վնա սի հա տուց ման պար տա դիր պայ ման հան
դի սա ցող ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան և վնա սի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պը 
հաս տատ ված չէ, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայց վո րի պա
հան ջի բա վա րար ման հիմ քում դրել է Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո
լո գիա նե րի կենտրոն» ստո րա բա ժան ման 29.04.2010 թվա կա նի թիվ ԱԱ– 3/3843 գրու թյամբ 
տրա մադրված տե ղե կատ վու թյան՝ թիվ ՎԴ/3778/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի 11.07.2013 թվա կա նի վճռով ոչ իրա վա չափ ճա նաչ ված լի նե լու հան գա ման քը և 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն 
ապա հո վող ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք բաժ նի 11.09.2014 թվա կա նի 
թիվ 15298/07 գրու թյու նը, որի հա մա ձայն՝ պար տա պան ներ Վա հե Գրի գո րյա նից և Շու շա
նիկ Մկրտ չյա նից հօ գուտ պա հան ջա տեր Աշոտ Մար տի րո սյա նի գու մար չի բռնա գանձվել, 
սա կայն չի պատ ճա ռա բա նել, թե որն է վար չա կան մարմ նի ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան 
և հայց վո րի կրած վնա սի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պը: Դա տա րա նը չի պար զել 
սույն վե ճի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն հան գա ման քը, թե հայց վո
րին պատ ճառ ված վնասն արդյո՞ք Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա նե րի կենտրոն» ստո րա բա ժան ման 29.04.2010 թվա կա նի թիվ ԱԱ– 3/3843 գրու թյամբ 
տրա մադրված տե ղե կատ վու թյան ուղ ղա կի, ան մի ջա կան հետևանք է, թե՞ հնա րա վոր է, որ 
այն առա ջա ցած լի ներ այլ ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում: Ավե լին` Դա տա րա նը 
հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ թիվ ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
Երևան քա ղա քի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի 15.12.2011 թվա կա նի վճռով, որով հաս տատ վել է կող մե րի միջև կնքված հաշ տու
թյան հա մա ձայ նու թյու նը, նույն հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա մաս նա կի վե րաց վել է հայց
վո րի պա հանջնե րի բա վա րար ման նպա տա կով կի րառ ված հայ ցի ապա հո վու մը, և ար գե
լան քից հան վել է պար տա պան Վա հե Գրի գո րյա նին պատ կա նող` « Մեր սե դես C 240» մակ
նի շի 17 ՏՏ 934 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան: Սույն գոր ծով գնա հատ ման պետք է ար
ժա նա նար նաև այն հան գա ման քը, թե արդյոք ար գե լան քը վե րաց վե լու պայ ման նե րում թիվ 
ԵԱՆԴ/0525/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տի կա տար ման ան
հնա րի նու թյան և Կո մի տե ի աշ խա տա կազ մի « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտ
րոն» ստո րա բա ժան ման 29.04.2010 թվա կա նի թիվ ԱԱ– 3/3843 գրու թյամբ տրա մադրված ոչ 
իրա վա չափ տե ղե կատ վու թյան միջև պատ ճա ռա հետևան քային ան մի ջա կան կապն առ
կա՞ է, թե՞ հայց վո րին պատ ճառ ված վնա սը կա րող էր հետևանք լի նել նաև այլ գոր ծո ղու թյուն
նե րի (մաս նա վո րա պես՝ կի րառ ված ար գե լան քի վե րաց ման): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան մարմ նի ոչ իրա վա
չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի և առա ջա ցած վնա սի միջև պատ ճա ռա հետևան քային կա պը հաս
տատ ված հա մա րե լու նպա տա կով սույն գոր ծով Դա տա րա նը չի կա տա րել բազ մա կող մա նի, 
լրիվ և օբյեկ տիվ քննու թյուն, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Դա տա րա նը, դրա մա կան մի ջոց նե
րով վնա սը հա տու ցել պար տա վո րեց նե լուց առաջ պետք է քննար կեր նաև վնա սի հա տուց
ման օրեն քով սահ ման ված եղա նակ նե րի հար ցը, քա նի որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով օրենսդի րը նա խա տե սել է դրա մա կան մի ջոց
նե րով վնա սի հա տու ցու մից առաջ հետևանքնե րի վե րա ցումն ան հնա րին կամ ան բա վա րար 
լի նե լը կամ հետևանքնե րի վե րաց ման հա մար պատ ճառ ված գույ քային վնա սից ավե լի մեծ 
ծախ սե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքննիչ դա
տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նը չի ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` սույն գոր ծի 
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լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե
ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար, և չի պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն սույն գոր ծի փաս տա
կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից թույլ տրված դա տա վա րա կան նոր մե րի վե րը նշված խախ տում նե րը շտկե լու, սույն 
որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանքներն ի պաշ տո նե (ex officio) պար զե լու սկզբուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար սույն գործն ան հրա
ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 151– 152– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը՝ Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո
քը մեր ժե լու մա սով, բե կա նե լու և գործն ամ բող ջու թյամբ նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար:

5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է  նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

11.11.2015 թվա կա նի որո շու մը՝ ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը 
մեր ժե լու մա սով, և գործն ամ բող ջու թյամբ ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր 
քննու թյան:

2.  Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 
ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0794/05/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0794/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ք. Մկո յան 
Դա տա վոր ներ`   Ա. Առա քե լյան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Անա հիտ Սարգսյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մել սիկ 

Մա նու կյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 21.05.2015 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Անա հիտ Սարգսյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա
րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` 
Ծա ռա յու թյուն), եր րորդ ան ձ Հաս միկ Սեր գո յա նի` Ծա ռա յու թյան 29.10.2013 թվա կա նի « Կա
տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու, և որ պես 
հետևանք` Ծա ռա յու թյան 10.03.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
վերսկսե լու մա սին» որո շու մը 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՝ Անա հիտ Սարգսյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա յու

թյան 29.10.2013 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» որո շու մը, և որ
պես հետևանք` վե րաց նել Ծա ռա յու թյան 10.03.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը վերսկսե լու մա սին» որո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Ավե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
26.12.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է ամ բող ջու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 21.05.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Անա հիտ Սարգսյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
26.12.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Անա հիտ Սարգսյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

25– րդ, 26– րդ, 123– րդ, 124– րդ հոդ ված նե րը:
 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը չի բխում գոր ծի իրա վա կան և փաս տա կան 

հան գա մանքնե րից:
Ս տո րա դաս դա տա րա նը սույն վար չա կան գոր ծով վե ճի քննու թյան ժա մա նակ չի զար

գաց րել այս կամ այն ապա ցույցն ար ժա նա հա վատ հա մա րե լու, մե կի առա վե լու թյու նը մյու սի 
նկատ մամբ, ինչ պես նաև այս կամ այն ապա ցույ ցը մեր ժե լու մա սին հա մա լիր ինստի տու տի 
ձևա վո րումն ու կա ռու ցու մը, հա կա ռակ դեպ քում կհա մոզ վեր, որ եր բեք իրա վա չափ ու իրա
տե սա կան չէ Դա տա րա նի եզ րա հան գումն այն մա սին, որ վի ճա հա րույց կա տա րո ղա կան 
վա րույ թով վե ճի առար կա հա մար վող Երևան քա ղա քի, Հ. Էմի նի թիվ 103/2 տան նկատ մամբ 
ար գե լանք չի կի րառ վել, այլ ար գե լան քը կի րառ վել է նույն ան ձանց միջև, միև նույն առար
կայի վե րա բե րյալ թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում, ին չի ար
դյուն քում Վե րաքննիչ դա տա րանն ան թույ լատ րե լի ո րեն փաս տել է, որ նման պայ ման նե րում 
վի ճա հա րույց կա տա րո ղա կան վա րույ թի վերսկսելն ար գելք չէ:

 Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կա տա րել սույն գոր ծի լրիվ, օբյեկ տիվ և բազ մա կող մա նի 
քննու թյուն, ճիշտ չի գնա հա տել գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րը և հաշ վի չի առել, որ 
Ծա ռա յու թյան վի ճարկ վող որո շում նե րը խախ տում են Անա հիտ Սարգսյա նի իրա վունքներն 
ու օրի նա կան շա հե րը և պետք է վե րաց վեն:

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 21.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, քա նի որ Ծա ռա յու թյան 18.06.2012 

թվա կա նի որոշ մամբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը ոչ թե կարճ վել է, այլ` ավարտ վել, հետևա
բար այն կա րող էր վերսկս վել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով: 

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ

թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի հի ման վրա պա հան ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նին 07.05.2012 
թվա կա նին տրվել է թիվ ԵԱՔԴ– 1128/02/11 կա տա րո ղա կան թեր թը, որի հա մա ձայն` Անա
հիտ Սարգսյա նին պետք է վտա րել Հաս միկ Սեր գո յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նող` Երևան քա ղա քի Հ. Էմի նի փո ղո ցի թիվ 103/2 հաս ցե ում գտնվող բնա կե լի տնից 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 39).

2. Ծա ռա յու թյան 11.05.2012 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 
որոշ ման հա մա ձայն՝ վե րը նշված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա Ծա ռա յու թյան 
Կենտրո նա կան մարմ նի հար կա դիր կա տար ման օպե րա տիվ բաժ նի առա ջին կար գի խորհր
դա տու Ս. Յա րա լյա նի (այ սու հետ` Հար կա դիր կա տա րող) կող մից հա րուց վել է թիվ 
01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 40).

3. թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ
թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 13.06.2012 թվա կա նի 
« Դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Անա հիտ 
Սարգսյա նի դի մու մը բա վա րար վել է, և նույն դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի վճռի կա տա
րու մը հե տաձգվել է մինչև 30.10.2012 թվա կա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 96– 97).



366 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

4. 19.06.2012 թվա կա նին Ծա ռա յու թյուն ներ կա յաց րած դի մու մով պա հան ջա տեր Հաս
միկ Սեր գո յա նը խնդ րել է վե րա դարձնել թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 կա տա րո ղա կան թեր թը` նշե
լով, որ «անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հոկ տեմ բե րի 30– ից հե տո այն կներ կա յաց նի կա տար
ման» (հա տոր 1– ին, գ.թ. 43).

5. Ծա ռա յու թյան 19.06.2012 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին» 
որոշ ման հա մա ձայն՝ Հար կա դիր կա տա րո ղը, ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծով, 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին 
կե տով, նույն հոդ վա ծի 2– րդ և 3– րդ մա սե րով, որո շել է ավար տել 11.05.2012 թվա կա նին հա
րուց ված թիվ 01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը և թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 կա տա րո ղա
կան թեր թը վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 44).

6. Հաս միկ Սեր գո յա նը 29.10.2013 թվա կա նին Ծա ռա յու թյա նը հաս ցե ագրված դի մու մով 
07.05.2012 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱՔԴ– 1128/02/11 կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին ներ կա
յաց րել է կա տար ման (հա տոր 1– ին, գ.թ. 46).

7. Ծա ռա յու թյան 29.10.2013 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» 
որոշ ման հա մա ձայն՝ Հար կա դիր կա տա րո ղը, ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ, 39– րդ հոդ ված նե րով, որո շել է վերսկսել է 
19.06.2012 թվա կա նին ավարտ ված թիվ 01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ թիվ 
01/08– 214/13 հա մա րով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 47).

8. թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ
թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 19.12.2013 թվա կա նի 
« Դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Անա հիտ 
Սարգսյա նի դի մու մը բա վա րար վել է, և նույն դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի վճռի կա տա
րու մը հե տաձգվել է մինչև 10.03.2014 թվա կա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 98– 99).

9. Ծա ռա յու թյան 27.12.2013 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը հե տաձ գե
լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Հար կա դիր կա տա րո ղը, ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծով, 36– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի 1– ին կե տով և նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սով, որո շել է հե տաձ գել 29.10.2013 թվա կա նին 
վերսկս ված թիվ 01/08– 214/13 կա տա րո ղա կան վա րույ թով կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րը մինչև 10.03.2014 թվա կա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 17).

10. Ծա ռա յու թյան 10.03.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վերսկսե
լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Հար կա դիր կա տա րո ղը, ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ, 39– րդ հոդ ված նե րով, որո շել է 
վերսկսել 27.12.2013 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված թիվ 01/08– 214/13 կա տա րո ղա կան 
վա րույ թով կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 54):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի 
վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան 
թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավարտ վե լուց հե տո կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց նե լու իրա
վա կան հետևանքնե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե
րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1. արդյո՞ք պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին 
դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լուց հե տո կա տա րո
ղա կան թեր թը կրկին կա տար ման ներ կա յաց վե լուց հե տո օրեն քով նա խա տես ված պայ ման
նե րի պահ պան ման դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկս վում է, թե՞ հա րուց վում է նոր 
կա տա րո ղա կան վա րույթ,
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2.  պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում 
ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լու դեպ քում կրկին կա տար
ման ներ կա յաց րած կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա կա րո՞ղ է արդյոք նոր կա տա րո ղա
կան վա րույթ հա րուց վել, եթե կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին կա տար ման է ներ կա յաց վել 
դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, 
և առ կա չէ կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը՝ բաց թողնված ժամ կե տը վե
րա կանգնե լու մա սին:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ 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 ինքնա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար 
ան ձինք իրա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց հա մար լիա
զոր ված են  Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օրենքնե րով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյունն ապա հո 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 օրեն քով նա խա տես ված դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րու մը:

Նույն օրեն քի 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տով ամ րագրված է ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյան, օրենքնե րի և իրա վա կան այլ ակ տե րի պա հանջնե րը կա տա րե լու հար կա դիր  կա
տա րո ղի պար տա կա նու թյու նը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 1 – ին հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ նույն օրեն 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 ապա 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 օրեն քի 4– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օրեն 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 օրեն քի 23–  րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն` առա ջին ան գամ կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կա տար ման 
ներ կա յաց վել մեկ տար վա ըն թաց քում` uկuած այն oր վա նից, երբ o րի նա կան ուժի մեջ է մտել 
դա տա կան ակ տը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 30– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղը կա յաց նում է 
որո շում` պա հան ջա տի րո ջից կամ նրա ներ կա յա ցուց չից (...) կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա
լու օր վա նից հե տո` եռօ րյա ժամ կե տում (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 31 – րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` (...) եթե լրա ցել է [ կա տա րո ղա կան թեր թը] կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը, 
և բա ցա կա յում է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա տա րո ղա կան թերթ 
տված դա տա րա նի որո շու մը, (...) հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա
դարձնում է պա հան ջա տի րո ջը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 39– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լու և վերսկսե լու մա սին հար կա դիր կա
տա րո ղը կա յաց նում է որո շում, իսկ նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` կա սեց ված կա տա
րո ղա կան վա րույ թը վերսկս վում է դրա կա սե ցումն առա ջաց րած հան գա մանքնե րը վե րա նա
լուց հե տո` պա հան ջա տի րոջ դի մու մով կամ հար կա դիր կա տա րո ղի նա խա ձեռ նու թյամբ:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րողն ավար տում է կա տա րո ղա կան վա րույ
թը, եթե պա հան ջա տե րը դի մում է ներ կա յաց րել կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու 
մա սին:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րողն ավար տում է կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը, եթե ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ հար կա դիր կա
տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը 
եղել են ապար դյուն:
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« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո
ղը կա յաց նում է որո շում: 

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 
3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան 
թեր թը վե րա դարձվում է պա հան ջա տի րո ջը, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի առա ջին մա սի 
2– րդ և 5– րդ կե տե րով սահ ման ված դեպ քե րի: Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լը և կա
տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (...) վե րա դարձնելն ար գելք չէ կա տա րո ղա կան թեր
թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Նույն հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված ար գել քի վե րաց ման դեպ քում 
հար կա դիր կա տա րո ղը որո շում է կա յաց նում ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
վերսկսե լու մա սին: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում նշել է, որ 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լո րի հա մար և են թա կա է կա
տար ման դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան մի ջո ցով՝ 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված կա նոն
նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո
ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու միակ հիմքն օրեն քով սահ ման ված կար գով տրված կա տա րո
ղա կան թերթն է, որում նշվում է դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը: Դա տա կան ակ տի 
հար կա դիր կա տար ման կա ռու ցա կարգն ամ բող ջա կան է դարձնում դա տա վա րու թյու նը և 
ապա հո վում է շա հագրգիռ ան ձի պա հանջնե րի բա վա րա րու մը (տե՛ս ՀՀ ար դա րա դա տու
թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու
թյան Լո ռու մար զային բա ժինն ը նդ դեմ Անուշ Իս պի րյա նի թիվ ՎԴ6/0076/05/12 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեկ այլ որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րոշ
ման հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված 
ժամ կե տը մեկ տա րի է, որի հաշ վար կը սկս վում է դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ
նե լու պա հից: Նշված ը նդ հա նուր ժամ կե տից բա ցի` որևէ այլ ժամ կե տի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար նույն պես 
պետք է հիմք ըն դուն վի վե րո հի շյալ մեկ տար վա ժամ կե տը, քա նի որ կա տա րո ղա կան թեր թը 
նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա
յաց նելն է` առանց որևէ է ա կան առանձնա հատ կու թյան: Հետևա բար տվյալ դեպ քում նույն
պես կա տա րո ղա կան թեր թը պետք է կա տար ման ներ կա յաց վի մեկ տար վա ըն թաց քում: 
Ուս տի նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը 
հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, իսկ այդ պա հան ջի 
ան տես մամբ ըն դուն ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը հա մար
վում է օրեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված, ինչն էլ հիմք է այն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար 
(տե՛ս ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Արաքս գյու ղի գյու ղա պե տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու
թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու
թյան Ար մա վի րի մար զային բաժ նի Էջ միած նի բա ժան մուն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 վար չա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդի րը կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լու հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է « Դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծով, իսկ կա տա րո ղա կան վա
րույ թը կա սեց նե լու հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը՝ նույն օրեն քի 37– րդ, 38– րդ, 
39– րդ հոդ ված նե րով՝ սահ մա նե լով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու և կա սեց նե լու 
հիմ քե րը և դրանց իրա վա կան հետևանքնե րը: Վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րում ամ րագրված 
իրա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լը և կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կա սեց նե լը՝ որ պես ըն թա ցա կար գային ինստի տուտ ներ, առա ջաց նում են տար բեր 
իրա վա կան հետևանքներ. կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լուց հե տո կա սեց ման հիմք 
հան դի սա ցած հան գա մանքնե րի վե րա նա լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է 
կրկին վերսկս վել, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու դեպ քում, որ պես ը նդ հա նուր 
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կա նոն, այն չի կա րող կրկին վերսկս վել: Նշված ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյու նը նա
խա տես ված է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ
վա ծի 3– րդ մա սի վեր ջին պար բե րու թյամբ, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետևյա լին. 
ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է կրկին վերսկս վել, եթե այն ավարտ վել է 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի 2– րդ կե տի հիմ քով, այն է՝ ան հնա րին է պար զել պար տա պա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ 
հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր 
մի ջոց նե րը եղել են ապար դյուն:

Փաս տո րեն, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով 
օրենսդի րը սահ մա նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է կրկին վերսկս վել միայն 
հետևյալ եր կու դեպ քե րում.

1. ե թե կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց վել է, և կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան
գա մանքնե րը վե րա ցել են, 

2. ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է այն հիմ քով, որ ան հնա րին է պար զել 
պար տա պա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան ջա տի րոջ ձեռ
նար կած` օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը եղել են ապար դյուն:

Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու իրա վա կան հետևանքնե րը սահ ման ված են 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա
սում, որի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու դեպ քում, որ պես ը նդ հա նուր 
կա նոն, կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձվում է պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) և 
կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տելն ու կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա 
ժա ռան գին) վե րա դարձնելն ար գելք չէ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց
նե լու հա մար: Նշված ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյունն այն է, որ կա տա րո ղա կան վա
րույթն ավար տե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թը չի վե րա դարձվում պա հան ջա տի րո ջը, 
եթե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ և 5– րդ կե տե րի հիմ քով: 

Այս պի սով, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու և 
կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնե լու դեպ քում կա
տա րո ղա կան թեր թը կա րող է ներ կա յաց վել նոր կա տար ման. այդ դեպ քում ավարտ ված կա
տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող կրկին վերսկսել, քա նի որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քը կա տա րո ղա կան վա րույ թը ավար տե լուց և կա տա րո
ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնե լուց հե տո այն կրկին (նոր) 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու վե րա բե րյալ 
որևէ իրա վա կար գա վո րում չի պա րու նա կում: Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լուց և կա
տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնե լուց հե տո այն նոր 
կա տար ման ներ կա յաց վե լու ար դյուն քում կա րող է հա րուց վել նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ՝ 
օրեն քով նա խա տես ված որո շա կի պայ ման նե րի պահ պան ված լի նե լու դեպ քում: 

Օ րենսդի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23 – րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սում սահ մա նել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
ժամ կետ նե րը՝ ամ րագ րե լով, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
տրված կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել տվյալ 
դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: Միև նույն 
ժա մա նակ օրենսդի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սում սահ մա նել է հետևյալ կա նո նը. պա հան ջա տի րոջ կող մից կա
տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա
կան վա րույ թը ավար տե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կրկին կա տար ման 
ներ կա յաց վել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23–  րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սում սահ ման ված ժամ կե տում, մաս նա վո րա պես՝ դա տա կան ակ տի օրի նա
կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա
յաց նե լը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նելն է` առանց որևէ 
է ա կան տար բե րու թյան: Ուս տի կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց
նե լու դեպ քում հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է կա տա րել միև նույն գոր ծո ղու թյուն նե
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րը, ինչ որ կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու պա րա գա
յում: Մաս նա վո րա պես, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տում նշված մե կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա
յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 31 – րդ հոդ վա ծի հիմ քով հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձնել 
պա հան ջա տի րո ջը, եթե բա ցա կա յում է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը՝ 
բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին: Իսկ կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա
տի րո ջը վե րա դարձնե լու՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
31 – րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում կրկին (նոր) կա տար
ման ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա
վոր է նույն օրեն քի 30– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հա րու ցել նոր կա տա րո ղա կան 
վա րույթ: Հետևա բար կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե
լու յու րա քան չյուր դեպ քում պա հան ջա տե րը պետք է հաշ վի առ նի այն հան գա ման քը, որ վե
րա դարձված և կրկին ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա կա րող է նոր կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րուց վել միայն այն դեպ քում, երբ կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին 
ներ կա յաց նե լիս պա հան ջա տե րը պահ պա նել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տում նշված մե կա մյա ժամ կե տը, 
որի հաշ վարկ ման սկիզբն է կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ 
մտ նե լու օրը, կամ առ կա է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա տա րո ղա կան 
թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա
դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լուց 
հե տո կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց նե լու հետևան քով ծա գող 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի է ու թյու նը հան գում է, մաս նա վո րա պես, հետևյա լին. 

1. պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում 
ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լուց հե տո կա տա րո ղա կան 
թեր թը կրկին կա տար ման ներ կա յաց վե լուց հե տո օրեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րի 
պահ պան ման դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը ոչ թե վերսկս վում է, այլ կա րող է հա րուց
վել նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ,

2.  պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում 
ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լու դեպ քում կրկին կա տար
ման ներ կա յաց րած կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա կա րող է նոր կա տա րո ղա կան վա
րույթ հա րուց վել, եթե կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին կա տար ման է ներ կա յաց վել դա տա կան 
ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում,

3.  պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում 
ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լու դեպ քում դա տա կան ակ տի 
օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո մե կա մյա ժամ կե տի ավար տից հե տո կրկին կա տար ման 
ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ չի կա րող 
հա րուց վել, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ առ կա է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա
րա նի որո շու մը՝ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին:

Սույն գոր ծի փաս տե րի ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է հետևյա լը.

Ըստ հայ ցի Հաս միկ Սեր գո յա նի ը նդ դեմ Անա հիտ Սարգսյա նի՝ բնա կա րա նից վտա րե
լու պա հան ջի մա սին, թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և 
Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
29.09.2011 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է. վճռ վել է Անա հիտ Սարգսյա նին վտա րել 
Հաս միկ Սեր գո յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող` Երևան քա ղա քի Հ. Էմի նի 
փո ղո ցի թիվ 103/2 հաս ցե ում գտնվող բնա կե լի տնից: Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ
թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի նշված վճիռն օրի նա
կան ուժի մեջ է մտել 27.02.2012 թվա կա նին:

Պա հան ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նը թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
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դա տա րա նի կա յաց րած վճռի հի ման վրա 07.05.2012 թվա կա նին տրված կա տա րո ղա կան 
թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման է ներ կա յաց րել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տով նա խա տես ված մե կա
մյա ժամ կե տի ըն թաց քում, և Հար կա դիր կա տա րո ղը 11.05.2012 թվա կա նին հա րու ցել է թիվ 
01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը:

19.06.2012 թվա կա նին Ծա ռա յու թյուն ներ կա յաց րած դի մու մով պա հան ջա տեր Հաս միկ 
Սեր գո յա նը խնդ րել է վե րա դարձնել թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա
նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը: Հիմք ըն
դու նե լով պա հան ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նի վե րոգ րյալ դի մու մը՝ Հար կա դիր կա տա րո ղը 
19.06.2012 թվա կա նի որոշ մամբ ավար տել է 11.05.2012 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 
01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տով:

Ծա ռա յու թյա նը հաս ցե ագրված դի մու մով պա հան ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նը թիվ 
ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար
չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կա յաց րած վճռի հի ման վրա 
07.05.2012 թվա կա նին տրված կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին (նոր) կա տար ման է ներ կա յաց
րել 29.10.2013 թվա կա նին: Հիմք ըն դու նե լով պա հան ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նի վե րոգ րյալ 
դի մու մը և ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն
քի 28– րդ և 39– րդ հոդ ված նե րով՝ Հար կա դիր կա տա րո ղը սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ 
29.10.2013 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» որոշ մամբ վերսկսել է 
19.06.2012 թվա կա նին ավարտ ված թիվ 01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ թիվ 
01/08– 214/13 հա մա րով: 

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նը, 19.12.2013 թվա կա նի որոշ մամբ բա վա րա րե լով Անա հիտ 
Սարգսյա նի դի մու մը, թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և 
Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
29.09.2011 թվա կա նի վճռի կա տա րու մը հե տաձ գել է մինչև 10.03.2014 թվա կա նը: 

Հար կա դիր կա տա րո ղը 27.12.2013 թվա կա նի որոշ մամբ 29.10.2013 թվա կա նին վերսկս
ված թիվ 01/08– 214/13 կա տա րո ղա կան վա րույ թով կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը հե
տաձ գել է մինչև 10.03.2014 թվա կա նը, իսկ սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Ծա ռա յու թյան 10.03.2014 
թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վերսկսե լու մա սին» որոշ մամբ Հար կա դիր 
կա տա րո ղը վերսկսել է 27.12.2013 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված թիվ 01/08– 214/13 կա
տա րո ղա կան վա րույ թով կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով Անա հիտ 
Սարգսյա նը վի ճար կում է Ծա ռա յու թյան 29.10.2013 թվա կա նի և 10.03.2014 թվա կա նի « Կա
տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» որո շում նե րը:

Դա տա րա նը մեր ժել է Անա հիտ Սարգսյա նի հայ ցը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ պա հան
ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նի 29.10.2013 թվա կա նի դի մու մի հի ման վրա վերսկսե լով 19.06.2012 
թվա կա նի որոշ մամբ ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը` Հար կա դիր կա տա րո ղը 
դրսևո րել է իրա վա չափ վար քա գիծ, քա նի որ թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու
թյան դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի վճռի կա տա րու մը նույն դա տա րա նի որոշ մամբ հե
տաձգվել է մինչև 30.10.2012 թվա կա նը, «(...) որ պի սի իրո ղու թյունն էլ հիմք է տվել պա հան
ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նին այդ վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թը վերս
տին կա տար ման ներ կա յաց նե լու այդ ժամ կե տից հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում` մինչև 
30.10.2013 թվա կա նը, ինչն էլ սույն դեպ քում իրա կա նաց վել է (...)»:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Անա հիտ Սարգսյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա
րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ հետևու
թյուն ներն ու գտնե լով, որ Դա տա րա նի կող մից ճիշտ են գնա հատ վել գոր ծում եղած ապա
ցույց նե րը, ճիշտ են պարզ վել գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս
տե րը, և ճիշտ են մեկ նա բան վել կի րառ ված իրա վա կան նոր մե րը: 
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Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի փաս տարկ նե րը` Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա
րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ավարտ վե լու դեպ քում կրկին կա տար ման ներ կա յաց րած կա տա րո ղա կան թեր թի 
հի ման վրա կա րող է նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րուց վել, եթե կա տա րո ղա կան թեր թը 
կրկին կա տար ման է ներ կա յաց վել դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից 
մեկ տար վա ըն թաց քում, իսկ այդ ժամ կե տի ավար տից հե տո կրկին կա տար ման ներ կա յաց
ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ չի կա րող հա րուց վել, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ առ կա է կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու
մը՝ բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին: Հետևա բար թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կա յաց րած վճռով պա հան ջա տեր Հաս միկ Սեր գո
յա նը կա րող էր այդ դա տա կան ակ տի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թերթն ինչ պես 
առա ջին ան գամ, այն պես էլ կրկին կա տար ման ներ կա յաց նել կա տար ման են թա կա դա տա
կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից մե կա մյա ժա մա նա կա հատ վա ծում: Մինչ
դեռ սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ Հաս միկ Սեր գո յա նը թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կա յաց րած վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա
կան թեր թը կրկին (նոր) կա տար ման է ներ կա յաց րել 29.10.2013 թվա կա նին, այ սինքն՝ օրեն
քով նա խա տես ված մե կա մյա ժամ կե տի ավար տից հե տո, և չի ներ կա յաց րել կա տա րո ղա
կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին: 
Նման պայ ման նե րում հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր էր վե րա դարձնել թիվ 
ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար
չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կա յաց րած վճռի հի ման վրա 
տրված կա տա րո ղա կան թեր թը, քա նի որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րո
ղա կան թեր թը վե րա դարձնում է պա հան ջա տի րո ջը, եթե լրա ցել է այն կա տար ման ներ կա
յաց նե լու ժամ կե տը, և բա ցա կա յում է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա
տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը:

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ Հար կա դիր կա տա րո ղը ոչ թե վե րա դարձրել է 
թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ– Զեյ թուն 
վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 29.09.2011 թվա կա նի վճռի 
հի ման վրա տրված և 29.10.2013 թվա կա նին կրկին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց ված կա տա
րո ղա կան թեր թը, այլ 29.10.2013 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» 
որոշ մամբ վերսկսել է 19.06.2012 թվա կա նին ավարտ ված թիվ 01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը՝ թիվ 01/08– 214/13 հա մա րով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ ը նդ գծում է, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման վա րույ թը կար գա վո րող օրենսդրա կան նոր մե րի հա մա ձայն՝ պա հան ջա տի րոջ 
կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա
տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վե լուց հե տո կա տա րո ղա կան թեր թը կրկին կա տար ման 
ներ կա յաց վե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող վերսկս վել, ինչն ան տես վել է 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

Տվյալ դեպ քում թիվ ԵԱՔԴ/1128/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի Արաբ կիր և 
Քա նա քեռ– Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
29.09.2011 թվա կա նի վճռի հի ման վրա տրված և կա տար ման ներ կա յաց ված կա տա րո ղա
կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը չէր կա րող վերսկս վել, քա նի 
որ այդ կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա 11.05.2012 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 
01/08– 114/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը Հար կա դիր կա տա րո ղի 19.06.2012 թվա կա նի որոշ
մամբ ավարտ վել էր այն հիմ քով, որ պա հան ջա տեր Հաս միկ Սեր գո յա նը դի մում է ներ կա
յաց րել կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լու մա սին: 
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Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ծա ռա յու թյան 29.10.2013 թվա կա նի « Կա տա
րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» որո շումն ըն դուն վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23 – րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սով և 30 – րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սով սահ ման ված իրա վա կան նոր մե րի խախտ մամբ և են թա կա էր ան վա վեր ճա նաչ ման, 
ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: Ծա ռա յու թյան 29.10.2013 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» որո շու մը հիմք է հան դի սա ցել հե տա գա յում 
Ծա ռա յու թյան կող մից 10.03.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վերսկսե
լու մա սին» որոշ ման կա յաց ման հա մար, որով Հար կա դիր կա տա րո ղը վերսկսել է 27.12.2013 
թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված թիվ 01/08– 214/13 կա տա րո ղա կան վա րույ թով կա տա րո
ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Հետևա բար Ծա ռա յու թյան 10.03.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վերսկսե լու մա սին» որո շու մը ևս պետք է ճա նաչ վեր ան վա վեր, ին
չը ևս հաշ վի չի առնվել ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
բեր ված փաս տարկ նե րը: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ և 163– րդ հոդ
ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 Վճռա բեկ դա տա րա նի 
լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք։ Սույն գոր ծով վե ճի լու
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի վե
րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րագրված` ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր։ 
Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից։ Տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա
տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է ։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը։

5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին: 
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայց վոր Անա հիտ Սարգսյա նը հայ ցա դի
մու մի հա մար վճա րել է 4.000 ՀՀ դրամ, վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար` 10.000 ՀՀ դրամ պե տա
կան տուր քի գու մար, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն ան հրա ժեշտ է 
եղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ 
իրա կա նաց ման հա մար, իսկ վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված 40.000 ՀՀ դրա մի չա
փով պե տա կան տուր քի վճա րու մը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 
պա լա տի 23.09.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգվել է, ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ Անա հիտ Սարգսյա նի կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու
մար նե րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա են 
հա տուց ման Ծա ռա յու թյան կող մից, իսկ վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և հե
տաձգված պե տա կան տուր քի գու մա րը են թա կա է վճար ման Ծա ռա յու թյան կող մից:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 

դա տա րա նի 21.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել. Անա հիտ Սարգսյա նի հայ ցը 
բա վա րա րել` ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ
տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան 29.10.2013 թվա կա նի « Կա տա րո ղա
կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» որո շու մը և որ պես հետևանք` ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ ար
դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո
վող ծա ռա յու թյան 10.03.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վերսկսե լու 
մա սին» որո շու մը:

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 ապա հո վող ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Անա հիտ Սարգսյա 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:

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Անա հիտ Սարգսյա նի բռնա գան ձել 10.000 
ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար 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 ապա հո վող ծա ռա յու թյու նից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե 
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 23.09.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե
տաձգված պե տա կան տուր քի գու մար: 

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3342/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3342/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Աբո վյան 
Դա տա վոր ներ`   Ա. Բա բա յան
    Ա. Սարգսյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի վճռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 05.06.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ջու
լի ե տա Գյու նա շյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե
րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն), եր րորդ 
ան ձ Գևորգ Վար դա նյա նի` 30.04.2013 թվա կա նի «Ար գե լադրված գույ քը հար կա դիր է լեկտրո
նային աճուր դով իրաց նե լու մա սին» որո 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` Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա

յու թյան 30.04.2013 թվա կա նի «Ար գե լադրված գույ քը հար կա դիր է լեկտրո նային աճուր դով 
իրաց նե լու մա սին» որո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
11.12.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 05.06.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
11.12.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել « Դա տա կան ակ տե րի հար

կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին, 2– րդ մա սե րը և 41– րդ հոդ վա
ծի 3– րդ մա սը, չի կի րա ռել նույն օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը, որը պետք է կի րա ռեր: 

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա

սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի կի րա ռումն ան հիմն է և չպատ ճա ռա բան ված, 
քա նի որ սույն գոր ծով չի հիմ նա վոր վել պար տա պա նի գույ քի բա ցա կա յու թյան կամ ան բա
վա րա րու թյան փաս տը, որ պի սի պա րա գա յում նշված նոր մի կի րա ռու մը հան գեց րել է գոր ծի 
սխալ լուծ ման:

 Պա հան ջա տեր Գևորգ Վար դա նյա նը եր կու տա րի ուշա ցու մով` 07.12.2011 թվա կա նին, 
Ծա ռա յու թյուն է ներ կա յաց րել 10.11.2009 թվա կա նին տրված կա տա րո ղա կան թեր թի բնօ րի
նա կը, որի հի ման վրա էլ հար կա դիր կա տա րո ղը 09.12.2011 թվա կա նի որոշ մամբ վերսկսել է 
17.02.2010 թվա կա նին ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը և իրա կա նաց րել է հար կա դիր 
է լեկտրո նային աճուրդ այն դեպ քում, երբ հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր էր կա տա րո
ղա կան թեր թը վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, ին չը նշա նա կում է, որ գույ քը հար կա դիր 
է լեկտրո նային աճուր դով իրաց նե լու մա սին 30.04.2013 թվա կա նի որո շումն ըն դուն վել է 
օրեն քի պա հանջնե րի խախտ մամբ։

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 05.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն ուղար
կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
 Թիվ ԵՔԴ/1107/02/08 վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 21.05.2009 թվա կա նին, նշված 

վճռի հի ման վրա կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը տրվել է 10.11.2009 թվա կա նին, 
իսկ կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րոջ կող մից առա ջին ան գամ կա տար ման է ներ
կա յաց վել 18.11.2009 թվա կա նին, այ սինքն` վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց վեց ամիս 
հե տո: 

Ն ման պայ ման նե րում դա տա րան ներն իրա վա չա փո րեն են հան գել այն եզ րա կա ցու
թյան, որ առ կա չեն «Ար գե լադրված գույ քը հար կա դիր է լեկտրո նային աճուր դով իրաց նե լու 
մա սին» որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քեր:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) ը ստ հայ ցի Գևորգ Վար դա նյա նի ը նդ դեմ Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի՝ գու մա րի բռնա

գանձման պա հան ջի մա սին, և ը ստ Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ 
Գևորգ Վար դա նյա նի՝ իր կող մից գն ված` Երևան քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի նր բանցքի 13– րդ 
շեն քի թիվ 5 բնա կա րա նի գի նը հա մա չա փո րեն պա կա սեց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը 07.11.2008 
թվա կա նի որոշ մամբ բա վա րա րել է հայ ցի ապա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին Գևորգ 
Վար դա նյա նի միջ նոր դու թյու նը և որո շել է 10.800.000 ՀՀ դրա մի չա փով ար գե լանք դնել 
պա տաս խա նող Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի գույ քի և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա (կա տա րո
ղա կան վա րույ թի հա տոր 1– ին, գ.թ. 2).

2) Երևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի վե րը նշված որոշ ման հի ման վրա պա հան
ջա տեր Գևորգ Վար դա նյա նին 07.11.2008 թվա կա նին տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 27, կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա տոր 1– ին, գ.թ. 3).

3) Ծա ռա յու թյան 18.11.2008 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա
սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ վե րը նշված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա Ծա ռա յու
թյան Էրե բու նի և Նու բա րա շեն բաժ նի ավագ հար կա դիր կա տա րող Ա. Պո ղո սյա նի կող
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մից հա րուց վել է թիվ 01/01– 1898/08 կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի 
գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 28, կա տա րո ղա կան վա րույ
թի հա տոր 1– ին, գ.թ. 4). 

4) Ծա ռա յու թյան 10.02.2009 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա
սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Էրե բու նի և Նու բա րա շեն բաժ նի ավագ հար կա
դիր կա տա րող Ա. Պո ղո սյա նը, ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծով, 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տով, նույն 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սով, որո շել է ավար տել 18.11.2008 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 
01/01– 1898/08 կա տա րո ղա կան վա րույ թը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 29, կա տա րո ղա կան վա րույ
թի հա տոր 1– ին, գ.թ. 71).

5) ը ստ հայ ցի Գևորգ Վար դա նյա նի ը նդ դեմ Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի՝ գու մա րի բռնա
գանձման պա հան ջի մա սին, և ը ստ Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ 
Գևորգ Վար դա նյա նի՝ իր կող մից գն ված Երևան քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի նր բանցքի 13– րդ 
շեն քի թիվ 5 բնա կա րա նի գի նը հա մա չա փո րեն պա կա սեց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
20.02.2009 թվա կա նի վճռով Գևորգ Վար դա նյա նի հայ ցը բա վա րար վել է՝ Ջու լի ե տա Գյու
նա շյա նից հօ գուտ Գևորգ Վար դա նյա նի բռնա գանձվել է 10.800.000 ՀՀ դրամ, իսկ Ջու լի ե
տա Գյու նա շյա նի հա կընդ դեմ հայ ցը մերժվել է (հա տոր 1– ին, գ.թ. 72– 75).

6) Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ հա մա յնքնե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի կող մից պա հան ջա տեր Գևորգ Վար դա նյա նին 10.11.2009 թվա կա նին տրվել է թիվ 
ԵԿԴ/1107/02/08 կա տա րո ղա կան թեր թը, որում առ կա գրառ ման հա մա ձայն` թիվ 
ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
20.02.2009 թվա կա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 21.05.2009 թվա կա նին (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 31, կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա տոր 1– ին, գ.թ. 75).

7) նշված կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րոջ կող մից Ծա ռա յու թյանն է ներ կա
յաց վել 18.11.2009 թվա կա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 30– րդ, կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա
տոր 1– ին, գ.թ. 74).

8) Ծա ռա յու թյան 18.11.2009 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» 
որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Էրե բու նի և Նու բա րա շեն բաժ նի ավագ հար կա դիր կա
տա րող Ա. Պո ղո սյա նը, հիմք ըն դու նե լով Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ հա մայնքնե րի 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 10.11.2009 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/1107/02/08 կա տա րո ղա կան թեր
թը և ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
28– րդ, 67– րդ հոդ ված նե րով և 39– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ մա սե րով, որո շել է վերսկսել 
10.02.2009 թվա կա նին ավարտ ված թիվ 01/01– 1989/08 կա տա րո ղա կան վա րույ թը` որ պես 
թիվ 01/01– 2090/09 կա տա րո ղա կան վա րույթ՝ Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նից գու մար բռնա գան
ձե լու մա սին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 32, կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա տոր 1– ին, գ.թ. 76).

9) Ծա ռա յու թյան 17.02.2010 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա
սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Էրե բու նի և Նու բա րա շեն բաժ նի ավագ հար կա
դիր կա տա րող Ա. Պո ղո սյա նը, նկա տի ունե նա լով, որ Երևա նի Էրե բու նի և Նու բա րա շեն 
վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից տրված թիվ 
ԵԷԴ/0467/02/09 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված թիվ 01/01– 691/09 կա տա
րո ղա կան վա րույ թով ար գե լանք է դրվել Երևան քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի նր բանցքի 13– րդ 
շեն քի թիվ 5 բնա կա րա նի վրա, և ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծով, 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տով և 
նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սով, որո շել է ավար տել 18.11.2008 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 
01/01– 1898/08 կա տա րո ղա կան վա րույ թը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 35, կա տա րո ղա կան վա
րույ թի հա տոր 1– ին, գ.թ. 119).

10) Գևորգ Վար դա նյա նը 07.12.2011 թվա կա նին Ծա ռա յու թյուն կա տար ման է ներ կա յաց
րել 10.11.2009 թվա կա նին տրված թիվ ԵԿԴ/1107/02/08 կա տա րո ղա կան թեր թը (կա տա րո
ղա կան վա րույ թի հա տոր 2– րդ, գ.թ. 8, 9).

11) Ծա ռա յու թյան 09.12.2011 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու մա սին» 
որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ բաժ նի ավագ հար կա դիր 
կա տա րող Տ. Մաճ կա լյա նը, ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
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մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ, 39– րդ և 67– րդ հոդ ված նե րով, որո շել է վերսկսել 17.02.2010 թվա
կա նին ավարտ ված թիվ 01/01– 2090/09 կա տա րո ղա կան վա րույ թը` որ պես թիվ 01/02– 6465/11 
կա տա րո ղա կան վա րույթ (կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա տոր 2– րդ, գ.թ. 11).

12) Ծա ռա յու թյան 30.04.2013 թվա կա նի «Ար գե լադրված գույ քը հար կա դիր է լեկտրո
նային աճուր դով իրաց նե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի 
Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ բաժ նի ավագ հար կա դիր կա տա րող Ա. Մա կյա նը, ղե կա վար վե
լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ և 43– րդ հոդ
ված նե րով, «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 35.1– 35.4– րդ հոդ
ված նե րով, որո շել է Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նին պատ կա նող Երևան քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի 
նր բանցքի 13– րդ շեն քի թիվ 5 հաս ցե ի ան շարժ գույ քը ներ կա յաց նել հար կա դիր է լեկտրո
նային աճուր դի` աճուր դի սկիզբ նշա նա կե լով 17.05.2013 թվա կա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 
48– 49, կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա տոր 2– րդ, գ.թ. 119– 120):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա
տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տի հիմ քով ավարտ ված կա տա րո ղա
կան վա րույ թը վերսկսե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի
կա ձևա վո րե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Վճռա 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 օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ
կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ և 41– րդ հոդ ված նե րի սխալ մեկ նա բան ման ու կի րառ
ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և որի 
առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա
նա փակ ման իրա վա կար գա վո րում նե րի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, ինչ պես նաև « Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
5– րդ կե տի հիմ քով ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու իրա վա կան հնա րա
վո րու թյան հար ցին:

Մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել մեկ տար վա ըն թաց քում` սկսած այն օր վա
նից, երբ օրի նա կան ուժի մեջ է մտել դա տա կան ակ տը:

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` քա ղա քա ցու գույ քի բա ցա կա յու թյան կամ ան
բա վա րա րու թյան հետևան քով պա հան ջա տե րե րի չբա վա րար ված պա հանջնե րով կա տա րո
ղա կան թեր թե րը պահ պա նում են իրենց ուժը մինչև դրանց կա տա րու մը:

Մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն` եթե 
ստաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը չի հա մա պա տաս խա նում նույն օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված պա հանջնե րին, կամ եթե լրա ցել է այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ
կե տը, և բա ցա կա յում է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա տա րո ղա կան 
թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը, հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա
դարձնում է պա հան ջա տի րո ջը:

Մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի 2– րդ պար բե րու թյան հա մա
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ձայն` կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լը և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը 
(ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնելն ար գելք չէ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման 
ներ կա յաց նե լու հա մար:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով վե րը 
նշված իրա վա կան նոր մե րի կար գա վո րում նե րին, ար ձա նագ րել է, որ կա տա րո ղա կան թեր
թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը մեկ տա րի է, որի հաշ
վար կը սկս վում է դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից: Նշված ը նդ հա նուր 
ժամ կե տից բա ցի որևէ այլ ժամ կե տի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա տա րո ղա կան 
թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար նույն պես պետք է հիմք ըն դուն վի վե րո
հի շյալ մեկ տար վա ժամ կե տը, քա նի որ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց
նե լը, ը ստ է ու թյան, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նելն է` առանց որևէ է ա
կան առանձնա հատ կու թյան: Հետևա բար տվյալ դեպ քում նույն պես կա տա րո ղա կան թեր թը 
պետք է կա տար ման ներ կա յաց վի մեկ տար վա ըն թաց քում: Ուս տի նշված մե կա մյա ժամ կե
տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա դիր կա տա րո ղը պար
տա վոր է վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, իսկ այդ պա հան ջի ան տես մամբ ըն դուն ված կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը հա մար վում է օրեն քի խախտ մամբ ըն
դուն ված (տե՛ս ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Արաքս գյու ղի գյու ղա պե տա րանն ը նդ դեմ ՀՀ ար դա
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող 
ծա ռա յու թյան Ար մա վի րի մար զային բաժ նի Էջ միած նի բա ժան մուն քի թիվ ՎԴ4/0104/05/09 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
24.03.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 71– Ն օրեն քով (ու ժի մեջ է մտել 02.05.2011թ վա կա նին), ի թիվս 
այլ նի, փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ են կա տար վել նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ, 31– րդ և 41– րդ հոդ ված նե րում:

Մաս նա վո րա պես, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23– րդ հոդ վա ծում 1– ին մա սը « Կա տա րո ղա կան թեր թը» բա ռա կա պակ ցու թյու նից հե տո 
լրաց վել է «ա ռա ջին ան գամ» ար տա հայ տու թյամբ:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծը 
լրաց վել է հետևյալ բո վան դա կու թյամբ 3– րդ մա սով. «3. Սույն օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի 1– ին կե տի հիմ քով պա հան ջա տի րո ջը վե րա դարձված կա տա րո ղա կան թեր թը 
չի կա րող կրկին  կա տար ման  ներ կա յաց վել սույն հոդ վա ծի 1– ին մա սով սահ ման ված 
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո»:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծում 
ևս կա տար վել են փո փո խու թյուն ներ, ին չի ար դյուն քում նշված հոդ վա ծի 3– րդ մա սը շա
րադրվել է հետևյալ խմբագ րու թյամբ. « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու դեպ քում 
կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձվում է պա հան ջա տի րո ջը, բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ
վա ծի առա ջին մա սի 2– րդ և 5– րդ կե տե րով սահ ման ված դեպ քե րի: Եթե կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ավարտ վում է պա հան ջա տեր քա ղա քա ցու մահ վան պատ ճա ռով, ապա կա տա
րո ղա կան թեր թը վե րա դարձվում է մա հա ցա ծի ժա ռանգնե րին` նրանց գրա վոր պա հան ջի 
դեպ քում:

Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լը և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը (ն
րա ժա ռան գին) վե րա դարձնելն ար գելք չէ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա
յաց նե լու հա մար:

Սույն հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված ար գել քի վե րաց ման դեպ քում 
հար կա դիր կա տա րո ղը որո շում է կա յաց նում ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
վերսկսե լու մա սին»:

Վե րը նշված օրենսդրա կան փո փո խու թյուն նե րից առաջ և դրան ցից հե տո գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ և 
41– րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է հետևյա լը.

Մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող կար գա վո րում նե րով կա տա րո ղա կան թեր թը կա
տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված է եղել ը նդ հա նուր ժամ կետ՝ մեկ տա րի, որի 
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հաշ վար կը սկս վում էր դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից: Ը նդ որում, 
կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման ներ կա յաց նե լու կամ կա տա րո ղա կան 
թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար որևէ տար բե րա կում նշված ժա մա նա կա
հատ վա ծում գոր ծող իրա վա կան կար գա վո րում նե րով նա խա տես ված չի եղել, որ պի սի պայ
ման նե րում կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու մինչև մեկ տար վա ժամ կե
տային սահ մա նա փա կու մը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո
շում նե րի հա մա ձայն, տա րած վում էր ինչ պես կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա
տար ման ներ կա յաց նե լու, այն պես էլ կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ կա տար ման 
ներ կա յաց նե լուց հե տո նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու բո լոր դեպ քե րի վրա: 

Մինչ դեռ ի տար բե րու թյուն մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող իրա վա կար գա վո րում
նե րի՝ 02.05.2011 թվա կա նից հե տո գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րով օրենսդի րը որ դեգ
րել է այն մո տե ցու մը, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված մեկ տար վա ժամ կե տային սահ մա նա փա կու մը 
նա խա տես ված է միայն հետևյալ դեպ քե րի հա մար.

–  երբ կա տա րո ղա կան թերթն առա ջին ան գամ է ներ կա յաց վում կա տար ման, 
–   երբ կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման է ներ կա յաց վում կա տա րո ղա կան թեր թը 

վե րա դարձնե լու մա սին պա հան ջա տի րոջ կող մից դի մում ներ կա յաց նե լու հիմ քով կա տա
րո ղա կան վա րույթն ավար տե լուց և կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձնե լուց հե տո: 

Այլ կերպ ասած` ի տար բե րու թյուն մինչև 02.05.2011 թվա կա նը գոր ծող կար գա վո րում նե
րի, երբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա
նա փա կումն ը նդ հա նուր էր և տա րած վում էր կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա
յաց նե լու բո լոր դեպ քե րի վրա, 02.05.2011 թվա կա նից հե տո գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե
րով նշված սահ մա նա փա կու մը կրում է մաս նա վոր բնույթ և տա րած վում է բա ցա ռա պես 
օրեն քով նա խա տես ված՝ վե րը նշված դեպ քե րի վրա: 

Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 02.05.2011 թվա կա նից հե տո 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն
քով կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար ը նդ հա նուր ժամ կետ
ներ այլևս սահ ման ված չեն, իսկ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մե կա մյա ժամ կե տային սահ մա նա փա կու մը 
02.05.2011 թվա կա նից հե տո կի րա ռե լի է բա ցա ռա պես վե րը նշված դեպ քե րի նկատ մամբ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա անդրա դառ նա լով կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ
կա յաց նե լու հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի օրենսդրու թյան խնդ րին՝ Վճռա
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ.

–   այն դեպ քե րում, երբ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի 
մեջ մտ նե լու պա հից հաշ վարկ վող մեկ տար վա ժամ կե տը լրա ցել է մինչև «« Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 24.03.2011 թ վա կա նի թիվ ՀՕ– 71– Ն օրեն քի ուժի 
մեջ մտ նե լը, այն է՝ մինչև 02.05.2011 թվա կա նը, ապա կա տա րո ղա կան թեր թը կա
տար ման ներ կա յաց նե լու բո լոր դեպ քե րի հա մար կի րառ ման են թա կա է « Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սը՝ մինչև 02.05.2011 թ վա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ, և ը ստ այդմ, ցան կա ցած 
դեպ քում դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պա հից հաշ վարկ ված մե
կա մյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թը հար կա
դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է վե րա դարձնել պա հան ջա տի րո ջը, եթե առ կա չէ բաց 
թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա
րա նի որո շու մը:

–   այն դեպ քե րում, երբ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ 
մտ նե լու պա հից հաշ վարկ վող մեկ տար վա ժամ կե տը լրա ցել կամ լրա նում է «« Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և 
լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 24.03.2011 թ վա կա նի թիվ ՀՕ– 71– Ն օրեն քի ուժի մեջ 
մտ նե լուց հե տո, ապա կի րառ ման են թա կա է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը՝ 02.05.2011 թվա կա նից գոր
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ծող խմբագ րու թյամբ, և ը ստ այդմ, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե
լու մեկ տար վա ժամ կե տային սահ մա նա փա կու մը տա րած վում է միայն այն դեպ քե րի 
վրա, երբ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման է ներ կա յաց վում առա ջին ան գամ, կամ 
նոր կա տար ման է ներ կա յաց վում « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի հիմ քով պա հան ջա տի րո ջը 
վե րա դարձված կա տա րո ղա կան թեր թը: Պա հան ջա տի րո ջը վե րա դարձված կա տա
րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու մյուս դեպ քե րի վրա օրեն քով սահ
ման ված մե կա մյա ժամ կե տային սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում:

Վե րը նշված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով սույն գոր
ծի փաս տե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թիվ ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով Երևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը 07.11.2008 թվա կա նին որո շում է 
կա յաց րել « Հայ ցի ապա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին», որի հի ման վրա նույն օրը պա
հան ջա տեր Գևորգ Վար դա նյա նին տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ:

Վե րը նշված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հայ ցի ապա հով ման մի ջո ցի կի րա
ռումն ապա հո վե լու նպա տա կով Ծա ռա յու թյան կող մից 18.11.2008 թվա կա նին հա րուց վել է 
թիվ 01/01– 1898/08 կա տա րո ղա կան վա րույ թը:

Հայ ցի ապա հով մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ավար տե լով՝ Ծա
ռա յու թյու նը 10.02.2009 թվա կա նի որոշ մամբ ավար տել է 18.11.2008 թվա կա նին հա րուց ված 
թիվ 01/01– 1898/08 կա տա րո ղա կան վա րույ թը` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տի հիմ քով: 

Թիվ ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 20.02.2009 թվա կա նին կա յաց ված վճռի 
հի ման վրա 10.11.2009 թվա կա նին Գևորգ Վար դա նյա նին տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ, 
հա մա ձայն որի՝ նշված վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 21.05.2009 թվա կա նին: 

Նշված կա տա րո ղա կան թեր թը Գևորգ Վար դա նյա նի կող մից կա տար ման է ներ կա յաց
վել 18.11.2009 թվա կա նին և նույն օր վա որոշ մամբ Ծա ռա յու թյու նը վերսկսել է 10.02.2009 
թվա կա նին ավարտ ված թիվ 01/01– 1989/08 կա տա րո ղա կան վա րույ թը որ պես թիվ 
01/01– 2090/09 կա տա րո ղա կան վա րույթ:

Ծա ռա յու թյու նը, 17.02.2010 թվա կա նի որոշ մամբ, ղե կա վար վե լով « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 5– րդ կե տով, կրկին 
ավար տել է 18.11.2008 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 01/01– 1898/08 կա տա րո ղա կան վա րույթն 
այն դեպ քում, երբ հայ ցի ապա հով ման մի ջոց նե րի կի րառ մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ար դեն մեկ ան գամ նույն հիմ քով ավարտ վել էր:

Գևորգ Վար դա նյա նը 07.12.2011 թվա կա նին Ծա ռա յու թյանն ուղղ ված դի մու մով նոր կա
տար ման է ներ կա յաց րել թիվ ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 10.11.2009 թվա կա
նին տրված կա տա րո ղա կան թեր թը: 

Ծա ռա յու թյան 09.12.2011 թվա կա նի որոշ մամբ վերս տին վերսկս վել է 17.02.2010 թվա կա
նին ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը, որի շրջա նակ նե րում ըն դուն վել է սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող՝ «Ար գե լադրված գույ քը հար կա դիր է լեկտրո նային աճուր դով իրաց նե լու մա
սին» 30.04.2013 թվա կա նի որո շու մը:

Դա տա րա նը, Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի հայ ցը մեր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ «...Կա
տա րո ղա կան թեր թը ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյուն է մուտ քագրվել 18.11.2009 թվա կա նին, իսկ 
վճիռն ը ստ կա տա րո ղա կան թեր թում առ կա գրա ռում նե րի` օրի նա կան ուժի մեջ է մտած 
եղել 2009 թվա կա նի մայի սի 21– ին:

Կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Էրե
բու նի և Նու բա րա շեն բաժ նում վերսկս վել է նույն գոր ծի շրջա նակ նե րում նախ կի նում հայ ցի 
ապա հով ման հիմ քով ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը (...): 

(...) թիվ ԵԿԴ/1107/02/08 կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման է ներ կա յաց վել « Դա տա
կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23 – րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
ժամ կե տում, հետևա բար ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը հիմ նա վոր չի հա մա րում Հայց վո րի 
այն դա տո ղու թյուն նե րը, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման է ներ կա յաց վել ժամ կե տի 
խախտ մամբ»: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Ջու լի ե տա Գյու նա շյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լով, պատ
ճա ռա բա նել է, որ «...07.12.2011 թվա կա նին պա հան ջա տեր Գևորգ Վար դա նյա նը ա ռա յու
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թյուն է ներ կա յաց րել 10.11.2009 թվա կա նին իրեն տրված կա տա րո ղա կան թեր թի բնօ րի նա
կը, որի հի ման վրա հար կա դիր կա տա րո ղի 09.12.2011 թվա կա նի որոշ մամբ վերսկս վել է 
17.02.2010 թվա կա նին ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը, որը և կա տա րո ղա կան վա
րույ թի հե տա գա ըն թաց քի հիմք է հան դի սա նում։ Ը նդ որում, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի ու, մաս նա վո րա պես, դրա 2– րդ մա սի 
ուժով, այդ կա տա րո ղա կան թերթն իր ուժը պահ պա նում է մինչև դրա կա տա րու մը, իսկ 
նույն օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լը 
և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա տի րո ջը վե րա դարձնելն ար գելք չէ կա տա րո ղա կան 
թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար»:

Մին չեռ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր
ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րը` Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով կա տա
րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու և վերսկսե լու իրա վա կար գա վո րում նե րին, նշել է, որ 
օրենսդի րը կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն
նե րը կար գա վո րել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
41– րդ հոդ վա ծով, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լու հետ կապ ված իրա վա հա րա
բե րու թյուն նե րը՝ նույն օրեն քի 37– րդ, 38– րդ, 39– րդ հոդ ված նե րով՝ սահ մա նե լով կա տա րո
ղա կան վա րույթն ավար տե լու և կա սեց նե լու հիմ քե րը և դրանց իրա վա կան հետևանքնե րը: 
Վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րում ամ րագրված իրա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու
թյան ար դյուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո
ղա կան վա րույթն ավար տե լը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լը՝ որ պես ըն թա ցա կար
գային ինստի տուտ ներ, առա ջաց նում են տար բեր իրա վա կան հետևանքներ. կա տա րո ղա
կան վա րույ թը կա սեց նե լուց հե տո կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա մանքնե րի վե րա
նա լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է կրկին վերսկս վել, իսկ կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ավար տե լու դեպ քում, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն, այն չի կա րող կրկին վերսկս վել: 
Նշված ը նդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյու նը նա խա տես ված է « Դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի վեր ջին պար բե րու
թյամբ, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է հետևյա լին. ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ
թը կա րող է կրկին վերսկս վել, եթե այն ավարտ վել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա
տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տի հիմ քով, այն է՝ ան հնա
րին է պար զել պար տա պա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղի և (կամ) պա հան
ջա տի րոջ ձեռ նար կած` օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը եղել են ապար դյուն:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ը նդ հա նուր կա
նո նի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան
ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է 
ներ կա յաց վել նոր կա տար ման. այդ դեպ քում ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի 
կա րող կրկին վերսկս վել, քա նի որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քը կա տա րո ղա կան վա րույ թը ավար տե լուց և կա տա րո ղա կան թեր թը պա հան ջա
տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնե լուց հե տո այն կրկին (նոր) կա տար ման ներ կա յաց
նե լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկսե լու վե րա բե րյալ որևէ իրա վա կար գա վո
րում չի պա րու նա կում: Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լուց և կա տա րո ղա կան թեր թը 
պա հան ջա տի րո ջը (ն րա ժա ռան գին) վե րա դարձնե լուց հե տո այն նոր կա տար ման ներ կա
յաց վե լու ար դյուն քում կա րող է հա րուց վել նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ՝ օրեն քով նա խա
տես ված որո շա կի պայ ման նե րի պահ պան ված լի նե լու դեպ քում (տե՛ս Անա հիտ Սարգսյանն 
ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/0794/05/14 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը): 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 07.12.2011 թվա կա նին 
Գևորգ Վար դա նյա նի կող մից կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու պայ
ման նե րում 17.10.2010 թվա կա նին ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը են թա կա չէր 
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վերսկս ման, քա նի որ այն չէր ավարտ վել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 41– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տի հիմ քով: 

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 17.10.2010 թվա կա նին 
ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկս ման են թա կա չլի նե լու պայ ման նե րում դա
տա րա նի վճռի հի ման վրա նոր կա տար ման ներ կա յաց ված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման 
վրա կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու հար ցը են թա կա էր քննարկ ման « Դա տա կան ակ
տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե
րի, այդ թվում՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կե տային սահ մա
նա փա կում նե րի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից սույն որոշ մամբ ար տա հայտ
ված դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ: 

Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թիվ ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով Երևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 20.02.2009 թվա կա նի վճիռն օրի նա
կան ուժի մեջ է մտել 21.05.2009 թվա կա նին, ին չը նշա նա կում է, որ նշված վճռի օրի նա կան ուժի 
մեջ մտ նե լու պա հից հաշ վարկ վող մեկ տար վա ժամ կե տը լրա ցել է 24.05.2010 թվա կա նին, այ
սինքն՝ մինչև «« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու
թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 24.03.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 71– Ն օրեն քի ուժի 
մեջ մտ նե լը, այն է՝ մինչև 02.05.2011թ վա կա նը, հետևա բար տվյալ դեպ քում կի րառ ման են թա
կա է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սը՝ մինչև 02.05.2011թ վա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ, որ պի սի պայ ման նե րում Գևորգ 
Վար դա նյա նի կող մից 07.12.2011 թվա կա նին նոր կա տար ման ներ կա յաց րած կա տա րո ղա կան 
թեր թը Ծա ռա յու թյան կող մից են թա կա էր վե րա դարձման վեր ջի նիս, քա նի որ այն նոր կա
տար ման էր ներ կա յաց վել դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո մե կա մյա 
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և բա ցա կայել է բաց թողնված ժամ կե տը վե րա կանգնե լու մա սին 
կա տա րո ղա կան թերթ տված դա տա րա նի որո շու մը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թիվ ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով Երևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 20.02.2009 թվա կա նի վճի ռը 
21.05.2009 թվա կա նին օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու պայ ման նե րում Գևորգ Վար դա նյա նի կող
մից 07.12.2011 թվա կա նին կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հիմ քով Ծա
ռա յու թյունն իրա վա սու չէր ո՛չ վերսկսե լու 17.10.2010 թվա կա նին ավարտ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը, ո՛չ հա րու ցե լու նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ: Հետևա բար կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
վերսկսե լու, ինչ պես նաև նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու՝ Ծա ռա յու թյան իրա վա սու
թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, և որ պես դրա հետևանք՝ կա տա րո ղա կան վա րույ թի բա
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում Ծա ռա յու թյու նը չէր կա րող նաև ըն դու նել սույն գոր ծով վի ճարկ
վող՝ «Ար գե լադրված գույ քը հար կա դիր է լեկտրո նային աճուր դով իրաց նե լու մա սին» 30.04.2013 
թվա կա նի որոշ ու մը, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րում բո ղոք բե րած ան
ձի փաս տարկ ներն առ այն, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել մինչև 02.05.2011 
թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23– րդ և 41– րդ հոդ ված նե րը, և գտնում է, որ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի 
սխալ կի րա ռու մը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ նաև հայ ցի 
ապա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի որոշ ման հի ման վրա հա րուց ված 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա 
վերսկսե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյա նը:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով 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 ինքնա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա
տար ան ձինք իրա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց հա մար 
լիա զոր ված են  Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օրենքնե րով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա
րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյունն ապա հո 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 օրեն քով նա խա տես ված դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րու մը:
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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 ապա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը սահ ման ված են « Դա տա կան ակ տե րի հար
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով, որի 4– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հար կա դիր կա
տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օրեն 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 օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը, ի թիվս այլ նի, տրվում է նաև դա տա րա նի վճիռ նե րի, դա
տավ ճիռ նե րի, որո շում նե րի և դա տա րա նի ար ձա կած վճար ման կար գադ րու թյուն նե րի հի
ման վրա:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ հայ ցի ապա հով ման վե րա բե րյալ 
տրված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն ուղղ
ված է հայ ցի ապա հով ման մի ջոց ներ կի րա ռե լուն, որոնց ի կա տար ածու մը սպա ռում է կա
տա րո ղա կան թեր թով սահ ման ված պա հան ջը, հետևա բար կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
խնդի րը իրա կա նաց ված է, որ պի սի պա րա գա յում այն չի կա րող նո րոգ վել վճռի կա տար ման 
հա մար: Հետևա բար հայ ցի ապա հով ման մի ջոց կի րա ռե լուն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա
րույ թի շրջա նակ նե րում չեն կա րող իրա կա նաց վել գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ
տի կա տար մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Ինչ վե րա բե րում է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի կա տար մա նը, ապա 
Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը կա
տա րո ղա կան թերթ տա լու առան ձին հիմք է, և հաշ վի առ նե լով, որ կա տա րո ղա կան վա րույ
թի հա րուց ման հիմ քը կա տա րո ղա կան թերթն է, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա
տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թի հի
ման վրա պետք է հա րուց վի նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ: 

Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ թիվ ԵՔԴ/1107/02/08 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով 20.02.2009 թվա կա նին կա յաց ված վճռի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թի 
հիմ քով Ծա ռա յու թյան կող մից ոչ թե հա րուց վել է նոր կա տա րո ղա կան վա րույթ, այլ վերսկս
վել է դեռևս 10.02.2009 թվա կա նին ավարտ ված թիվ 01/01– 1989/08 կա տա րո ղա կան վա րույ
թը, որն ուղղ ված է եղել հայ ցի ապա հով ման մի ջոց կի րա ռե լուն, ին չը ստո րա դաս դա տա
րան նե րի կող մից ևս ան տես վել է:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում նշված փաս տարկ նե րը: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ և 163– րդ հոդ
ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տե րով 
սահ ման ված` վե րաքննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ Վճռա
բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք։ Սույն գոր ծով վե ճի լու
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը Կոն վեն ցիայի նույն հոդ վա ծով ամ
րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր է, հետևա բար գոր ծի ան հար կի 
ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սան կյու նից։ 

Տ վյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը: 
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5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե 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՝ եթե պա տաս խա նող է պե
տա կան կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մի նը կամ պաշ տո նա տար ան ձը, ապա 
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, եթե պա տաս խա նո ղի որո շու մը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը դա
տա րա նը ճա նա չել է ոչ իրա վա չափ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի հա մա ձայն՝ դա տա
րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են ֆի զի կա կան ան ձինք՝ հար կա դիր 
կա տա րող նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը գան գա տար կե լու վե րա բե րյալ դի մում նե րով:

Հաշ վի առ նե լով, որ հայց վորն ազատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մից, իսկ վճռա
բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով 
հայ ցա դի մու մի, վե րաքննիչ բո ղո քի և վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի վճար
ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 
ուժով պետք է կրի Ծա ռա յու թյու նը, հետևա բար վեր ջի նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է 
բռնա գանձման 4.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայց ներ կա յաց նե լու, 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե
րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու և 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
հա մար օրեն քով նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

05.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել. հայ ցը բա վա րա րել` ան վա վեր ճա նա չել 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն 
ապա հո վող ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ բաժ նի ավագ հար կա
դիր կա տա րող ար դա րա դա տու թյան կա պի տան Ա.  Մա կյա նի 30.04.2013 թվա կա նի «Ար գե
լադրված գույ քը հար կա դիր է լեկտրո նային աճուր դով իրաց նե լու մա սին» որո շու մը: 

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 ապա հո վող ծա ռա յու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 4.000 ՀՀ դրամ՝ որ
պես հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար, 
10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վճար ման են թա կա պե
տա կան տուր քի գու մար, 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 
վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ6/0506/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ6/0506/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ք. Մկո յան
Դա տա վոր ներ՝    Ա. Առա քե լյան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի ներ կա

յա ցու ցիչ Ալեք սանդր Ծա տի նյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 
10.07.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի հայ ցի ը նդ
դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի աշ
խա տա կազ մի Լո ռու մար զային ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ` Կա դաստր), եր րորդ ան ձ 
Վեր գի նե Բե ջա նյա նի` սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը սե փա կա նու
թյան իրա վուն քի հիմ քի հետ հա մա պա տաս խա նեց նե լուն պար տա վո րեց նե լու, Կա դաստ րի 
ղե կա վար Ռ. Մա նու կյա նի 01.06.2013 թվա կա նի թիվ ՌՄ– 2/79 և 30.07.2013 թվա կա նի թիվ 
ՌՄ– 2/93 գրու թյուն ներն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րը պա հան ջել են պար տա

վո րեց նել Կա դաստ րին սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը հա մա պա տաս
խա նեց նել սե փա կա նու թյան իրա վուն քի հիմ քի հետ, ան վա վեր ճա նա չել Կա դաստ րի ղե կա
վար Ռ. Մա նու կյա նի 01.06.2013 թվա կա նի թիվ ՌՄ– 2/79 և 30.07.2013 թվա կա նի թիվ ՌՄ– 2/93 
գրու թյուն նե րը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ալա վեր դյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
12.02.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 10.07.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի ներ կա յա ցուց չի վե րաքննիչ 
բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 12.02.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

 Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան
ների ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Վեր գի նե Բե ջա նյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը
 Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ

նա վո րում նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե

տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծի 6– րդ մա սը, խախ տել է ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի «ա» են թա կե տը, 
27– րդ հոդ վա ծը: 

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե

տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ոչ տեխ նի կա կան 
սխա լի ուղ ղու մը կա րող է կա տար վել ոչ միայն շա հագրգիռ ան ձանց հա մա ձայ նու թյան առ
կա յու թյան, այլ նաև այդ պի սի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ դա տա կան 
կար գով:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վի ճե լի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա
կան գրան ցու մը չի հա մա պա տաս խա նում այդ գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցող 
փաս տաթղթե րին: Այս պես, խնդ րո առար կա սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մը կա տար վել է միայն Հմա յակ Փա րե մու զյա նի ան վամբ, մինչ դեռ սե փա կա նու
թյան իրա վուն քի գրանցման հիմ քե րի հա մա ձայն՝ տվյալ ան շարժ գույ քի հա մա սե փա կա
նա տե րեր են հան դի սա ցել նաև Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րը և վեր ջին նե րիս 
ծնող նե րը: Հետևա բար Վե րաքննիչ դա տա րա նը, խախ տե լով Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե
մու զյան նե րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, ան տե սել է, որ Դա տա րա նը պետք է վճիռ կա
յաց ներ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը դրա հիմ քի հետ հա մա պա
տաս խա նեց նե լուն Կա դաստ րին պար տա վո րեց նե լու մա սին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 10.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, քա նի որ Վե րաքննիչ դա տա րանն 

իրա վա ցի ո րեն է հան գել այն հետևու թյան, որ Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի 
հայ ցը են թա կա էր մերժման: Այս պես, սույն գոր ծով վեր ջին նե րիս կող մից պա հանջվում է 
ուղ ղել 06– 037– 017– 000027 կա դաստ րային հա մա րի գույ քի պե տա կան գրանցման ժա մա
նակ թույլ տրված ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխա լը, որը կա րող է ուղղ վել միայն շա հագրգիռ 
ան ձանց գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, ինչն էլ տվյալ դեպ քում բա ցա
կա յում է: Հետևա բար սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը կա յաց րել են օրի նա կան և 
հիմ նա վոր ված դա տա կան ակ տեր, որոնք են թա կա չեն բե կան ման:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1. Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից տրված` հա մայն քի տնտե սու

թյուն նե րի 2– րդ գրքի թիվ 106 գրան ցու մից ար ված քաղ ված քի հա մա ձայն` Կառ լեն Փա րե մու
զյա նի ան վամբ գրանցված է 0,3   հա մա կե րե սով հո ղա մաս, որի վրա առ կա է բնա կե լի տուն 
օժան դակ շի նու թյուն նե րով` կա ռուց ված 1960 թվա կա նին, ըն տա նի քի կազ մում նշված են 
Հռիփ սիկ Դավ թյա նը, Հմա յակ Փա րե մու զյա նը, Մա րի նե Փա րե մու զյա նը և Ֆրուն զիկ Փա րե
մու զյա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 16).

2.  Հա մա ձայն ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) իրա վուն քի 
գրանցման թիվ 1788145 վկա յա կա նի` Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քում գտնվող 0,207   հա 
մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սի և 262,7  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ մամբ Լո ռու 
մար զի Թե ղուտ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից տրված հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի 2– րդ 
գրքի թիվ 106 գրան ցու մից ար ված քաղ ված քի հի ման վրա գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի 
պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 06– 037– 4– 3 մա տյա նի 010 հա մա րի տակ 04.04.2003 
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թվա կա նին գրանցվել է Հմա յակ Փա րե մու զյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 10– 11).

3.  Կա դաստ րի ղե կա վար Ռ. Մա նու կյա նի 01.06.2013 թվա կա նի թիվ ՌՄ– 2/79 գրու
թյան հա մա ձայն՝ Ֆրուն զիկ Փա րե մու զյա նի կող մից 31.05.2013 թվա կա նին ներ կա յաց ված 
դի մու մի կա պակ ցու թյամբ վեր ջի նիս հայտնվել է, որ Թե ղուտ հա մայն քում գտնվող թիվ 
06– 037– 0017– 0027 ծած կագ րով բնա կե լի տան և տնա մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ 04.04.2003 
թվա կա նին կա տար ված թիվ 1788145 սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման վկա յա կա նի՝ 
« սե փա կա նա տի րոջ անու նը, (ան վա նու մը)» բաժ նում սե փա կա նա տե րե րի ավե լա ցում կա
րող է կա տար վել միայն շա հագրգիռ ան ձի (գ րանցված սուբյեկ տի) գրա վոր հա մա ձայ նու
թյան առ կա յու թյան դեպ քում, քա նի որ տվյալ դեպ քում ուղ ղու մը հան գեց նում է գույ քի պատ
կա նե լի ու թյան փո փո խու թյան (հա տոր 1– ին, գ.թ. 23).

4.  Կա դաստ րի ղե կա վար Ռ. Մա նու կյա նի 30.07.2013 թվա կա նի թիվ ՌՄ– 2/93 գրու
թյան հա մա ձայն՝ Կա դաստ րը, ի պա տաս խան Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի դի
մու մի, հայտ նել է, որ իրենց ար դեն իսկ նախ կին գրու թյամբ տե ղե կաց վել էր, որ ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման թիվ 1788145 վկա յա կա նում գույ
քի պատ կա նե լի ու թյան փո փո խու թյուն կա տա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել 
գրանցված սուբյեկ տի կամ վեր ջի նիս մահ վան դեպ քում նրա իրա վա հա ջոր դու թյան վե րա
բե րյալ հա մա պա տաս խան փաս տաթղթով հան դես եկող ան ձի գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը 
և հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից տրա մադրված պար զա բա նում հա մա սե փա կա նա տե րե րի 
վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև ճշտված հա մա սե փա կա նա տե րե րի ան վամբ քաղ վածք (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 28).

5.  Թիվ ԱԲ021033 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Հմա յակ Փա րե մու զյա նը մա հա
ցել է 12.03.2010 թվա կա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 20).

6. « Թու մա նյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մից 06.10.2010 թվա կա նին 
տրված ը ստ օրեն քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն՝ Հմա յակ Փա րե մու
զյա նի մա հից հե տո նրա գույ քի նկատ մամբ ժա ռանգ է հան դի սա նում տղան` Ամա տու նի 
Բե ջա նյա նը, իսկ ժա ռան գա կան գույ քը, որի հա մար տրվել է վկա յա գի րը, բաղ կա ցած է հան
գու ցյա լի ան վամբ եղած բնա կե լի տնից և տնա մերձ հո ղա մա սից, որոնք գտնվում են Լո ռու 
մար զի Թե ղուտ գյու ղում (հա տոր 1– ին, գ.թ. 46).

7. « Նոյեմ բե րյան» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի կող մից 20.01.2014 թվա կա նին 
տրված ը ստ օրեն քի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն՝ Ամա տու նի Բե ջա
նյա նի (մա հա ցած` 05.07.2013 թվա կա նին) գույ քի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան բաժ նով 
ժա ռանգ է հա մար վում մայ րը` Վեր գի նե Բե ջա նյա նը, իսկ ժա ռան գա կան գույ քը, որի հա մար 
տրվել է վկա յա գի րը, բաղ կա ցած է բնա կե լի տնից և տնա մերձ հո ղա մա սից, որը գտնվում է` 
ՀՀ Լո ռու մարզ, գյուղ Թե ղուտ 3– րդ փո ղոց, 1– ին նր բանցք, թիվ 5 հաս ցե ում (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 45):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի 
վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա
նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման վա րույ թում թույլ տրված սխալ նե րի ուղղ ման ըն թա
ցա կար գի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա
կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե
տա կան գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալն ուղ ղե լու հա
մար ան հրա ժե՞շտ է արդյոք գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի (շա հագրգիռ ան ձանց) գրա
վոր հա մա ձայ նու թյունն այն պայ ման նե րում, երբ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալն առա ջա
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ցել է պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե
րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ 
թե րի գրա ռե լու հետևան քով:

« Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քով սահ ման վում են գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի, 
իրա վունքնե րի սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման,  գույ քի, դրա նկատ մամբ 
իրա վունքնե րի, սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տրա մադրման, 
գրան ցում իրա կա նաց նող մարմ նի իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի իրա վա կան 
հիմ քե րը, գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման 
վա րույ թի առանձնա հատ կու թյուն նե րը:

« Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` պե տա կան գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված սխալ նե րի 
ուղ ղու մը կա տար վում է գրանցված իրա վունքնե րի  սուբյեկտնե րի դի մում նե րի հի ման վրա 
կամ գրան ցող մարմ նի պաշ տո նա տար ան ձի նա խա ձեռ նու թյամբ` ան հրա ժեշտ փաս
տաթղթե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ պե տա կան 
գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված այն սխալ նե րը, որոնց ուղ ղու մը չի փո փո խում  գույ քի 
պատ կա նե լու թյու նը, դրա ն կատ մամբ ի րա վունքնե րի բ նույ թը, ծա վա լը կամ չի հան գեց նում 
գույ քի  մա կե րե սի չա փե րի կամ կա դաստ րային ար ժե քի փո փո խու թյան (այ սու հետ՝ տեխ նի
կա կան բնույ թի սխալ ներ), կա րող են ուղղ վել գրան ցող մարմ նի պաշ տո նա տար ան ձի նա
խա ձեռ նու թյամբ` այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց նե լով գրանցված իրա վունքնե րի սուբյեկտնե
րին: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված 
այն սխալ նե րը, որոնց ուղ ղու մը հան գեց նում է գույ քի պատ կա նե լու թյան, դրա ն կատ
մամբ ի րա վունքնե րի բ նույ թի, ծա վա լի,  գույ քի  մա կե րե սի չա փե րի կամ կա դաստ րային ար
ժե քի փո փո խու թյան (այ սու հետ՝ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներ), կա րող են ուղղ վել 
միայն շա հագրգիռ ան ձանց գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, բա ցա ռու
թյամբ նույն մա սի երկ րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րի:

Պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե
րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ 
թե րի գրա ռե լու հետևան քով առա ջա ցած ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են 
ուղղ վել նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սով սահ ման ված կար գով՝ նաև առանց գրանցված իրա
վուն քի սուբյեկ տի հա մա ձայ նու թյան` այդ մա սին գրա վոր իրա զե կե լով գրանցված իրա
վունքնե րի  սուբյեկտնե րին: Նույն հոդ վա ծի 6– րդ մա սի հա մա ձայն՝ ոչ տեխ նի կա կան բնույ
թի սխալ նե րը շա հագրգիռ ան ձի դի մու մով կա րող են ուղղ վել առանց գրանցված իրա վուն քի 
սուբյեկ տի հա մա ձայ նու թյան՝ դա տա կան ակ տի հի ման վրա:

Վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը չի բա ցա ռել 
գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման վա րույ թի ըն թաց քում սխալ ներ 
թույլ տա լու հնա րա վո րու թյու նը` սահ մա նե լով այդ սխալ նե րի ուղղ ման (շտկ ման, վե րաց ման) 
կար գը: Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման 
վա րույ թում թույլ տրված սխալ ներն օրենսդի րը դա սա կար գել է եր կու խմբի՝ 1) տեխ նի կա
կան բնույ թի և 2) ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի:

« Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս
տով ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի են հա մար վում պե տա կան գրանցման ժա մա նակ թույլ 
տրված այն սխալ նե րը, որոնց ուղ ղու մը հան գեց նում է՝ 

–  գույ քի պատ կա նե լու թյան փո փո խու թյան,
–   գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի բնույ թի փո փո խու թյան,
–   գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի ծա վա լի փո փո խու թյան,
–   գույ քի մա կե րե սի չա փե րի փո փո խու թյան,
–   գույ քի կա դաստ րային ար ժե քի փո փո խու թյան:
Վ կա յա կոչ ված օրեն քի հա մա ձայն՝ տեխ նի կա կան բնույ թի են հա մար վում պե տա կան 

գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված այն սխալ նե րը, որոնց ուղ ղու մը չի փո փո խում գույ քի 
պատ կա նե լու թյու նը, գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի բնույ թը, ծա վա լը, չի հան գեց նում 
գույ քի մա կե րե սի չա փե րի կամ գույ քի կա դաստ րային ար ժե քի փո փո խու թյան:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա
փա կում նե րի պե տա կան գրանցման վա րույ թում թույլ տրվող սխալ նե րի նման դա սա
կարգման գործ նա կան նշա նա կու թյունն այն է, որ տեխ նի կա կան և ոչ տեխ նի կա կան բնույ
թի սխալ նե րի ուղ ղու մը կա տար վում է օրեն քով սահ ման ված տար բեր ըն թա ցա կար գե րով: 
Այս պես, « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան 
գրանցման վա րույ թում թույլ տրվող տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել 
գրան ցող մարմ նի պաշ տո նա տար ան ձի նա խա ձեռ նու թյամբ` այդ մա սին գրա վոր տե ղե
կաց նե լով գրանցված իրա վունքնե րի սուբյեկտնե րին, իսկ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ
նե րը, ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, կա րող են ուղղ վել միայն շա հագրգիռ ան ձանց գրա
վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում: Փաս տո րեն, ի տար բե րու թյուն տեխ նի կա
կան բնույ թի սխալ նե րի, որոնց ուղղ ման հա մար որևէ շա հագրգիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյուն 
չի պա հանջվում, ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղղ ման հա մար, որ պես կա նոն, 
ան հրա ժեշտ է շա հագրգիռ ան ձանց գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյուն: Ը նդ որում, 
« Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ
վա ծի 6– րդ մա սում օրենսդի րը սահ մա նել է, որ գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի հա մա
ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են 
ուղղ վել դա տա կան կար գով: 

Ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղղ ման ըն թա ցա կար գին վե րա բե րող վե րոն շյալ 
ը նդ հա նուր կա նո նից օրենսդի րը կա տա րել է մեկ բա ցա ռու թյուն, որը նա խա տես ված է « Գույ
քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծի 
3– րդ մա սի 2– րդ պար բե րու թյամբ: Նշված իրա վադ րույ թի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, 
որ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել նաև առանց գրանցված իրա վուն
քի սուբյեկ տի (շա հագրգիռ ան ձանց) հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան, եթե այդ ոչ տեխ նի
կա կան բնույ թի սխալ ներն առա ջա ցել են պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած 
իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ 
գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով: Այդ դեպ քում ոչ տեխ նի
կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղ ղու մը կա տար վում է « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե
տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով նա խա տես ված՝ տեխ
նի կա կան բնույ թի սխալ նե րի ուղղ ման ըն թա ցա կար գով՝ այդ մա սին գրա վոր տե ղե կաց նե
լով գրանցված իրա վուն քի սուբյեկտնե րին: Այլ կերպ ասած՝ օրենսդի րը նա խա տե սել է 
գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներն ուղ ղե լու հնա րա վո
րու թյուն նաև առանց գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան, 
եթե այդ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներն առա ջա ցել են պե տա կան գրանցման հա մար 
հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման 
մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ, եթե ան ձը ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներն 
ուղ ղե լու պա հան ջի հիմ քում դնում է այն փաս տը, որ այդ սխալ ներն առա ջա ցել են պե տա
կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում նշված 
տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե
լու հետևան քով, ապա Կա դաստ րի միակ պար տա կա նու թյու նը այդ հիմ քի առ կա յու թյու նը 
ստու գելն է, այն է` իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա
տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում առ կա տվյալ նե րի հետ հա մադ րելն է առանց կող մի 
վրա լրա ցու ցիչ պար տա կա նու թյուն դնե լու, այն է` գրանցված իրա վուն քի սուբյեկտնե րի հա
մա ձայ նու թյու նը ներ կա յաց նե լու: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ օրենսդի րը « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա
նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման ըն թաց քում թույլ տրված սխալ նե րի ուղղ ման հե
տևյալ կա նոն նե րը.
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1)  տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել առանց գրանցված իրա վուն
քի սուբյեկ տի կամ որևէ շա հագրգիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան՝ այդ մա սին 
գրա վոր իրա զե կե լով գրանցված իրա վուն քի սուբյեկտնե րին, 

2) որ պես ը նդ հա նուր կա նոն՝ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել 
միայն գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի կամ այլ շա հագրգիռ ան ձանց գրա վոր հա մա ձայ
նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, իսկ այդ պի սի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել դա տա կան ակ տի հի ման վրա, 

3) որ պես բա ցա ռու թյուն՝ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը կա րող են ուղղ վել 
առանց գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի կամ որևէ շա հագրգիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյան 
առ կա յու թյան՝ այդ մա սին գրա վոր իրա զե կե լով գրանցված իրա վուն քի սուբյեկտնե րին, եթե 
այդ ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ ներն առա ջա ցել են պե տա կան գրանցման հա մար 
հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման 
մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ բո լոր դեպ քե րում գույ քի 
նկատ մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման վա րույ թում 
թույլ տրված սխալ նե րի ուղ ղում կա տա րե լու հիմքն այդ սխալ ներն ուղ ղե լու (շտկե լու, վե րաց
նե լու) հա մար ան հրա ժեշտ հա մա պա տաս խան փաս տաթղթե րի առ կա յու թյունն է, իսկ սխալ
նե րի ուղ ղու մը կա րող է նա խա ձեռնվել ինչ պես գրանցված իրա վունքնե րի սուբյեկ տի, այն
պես էլ գրան ցող մարմ նի պաշ տո նա տար ան ձի կող մից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գույ քի նկատ
մամբ իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման ըն թաց քում թույլ 
տրված սխալ նե րի ուղղ ման պա հանջ ներ կա յաց ված լի նե լու դեպ քում, Դա տա րա նը պար
տա վոր է նախ անդրա դառ նալ թույլ տրված սխալ նե րի բնույ թին, ապա « Գույ քի նկատ մամբ 
իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` 
թույլ տրված սխալ նե րի ուղղ ման կա նոն նե րի կի րառ ման հար ցին:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քում գտնվող 
0,207   հա մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սի և 262,7  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ
մամբ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 
06– 037– 4– 3 մա տյա նի 010 հա մա րի տակ 04.04.2003 թվա կա նին գրանցվել է միայն Հմա
յակ Փա րե մու զյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Ը նդ որում, սե փա կա նու թյան իրա վուն
քի նշված պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս տա
թուղ թը Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից տրված հա մայն քի տնտե սու
թյուն նե րի 2– րդ գրքի թիվ 106 գրան ցու մից քաղ վածքն է: Ը ստ այդ քաղ ված քի՝ Լո ռու մար
զի Թե ղուտ հա մայն քում գտնվող 0,3   հա մա կե րե սով հո ղա մա սը և դրա վրա առ կա բնա կե
լի տունն ու օժան դակ շի նու թյուն նե րը գրանցված են Կառ լեն Փա րե մու զյա նի ան վամբ, որի 
ըն տա նի քի ան դամ ներն են Հռիփ սիկ Դավ թյա նը, Հմա յակ Փա րե մու զյա նը, Մա րի նե Փա
րե մու զյա նը և Ֆրուն զիկ Փա րե մու զյա նը:

Ֆ րուն զիկ Փա րե մու զյանն առա ջին ան գամ, իսկ հե տա գա յում նաև Ֆրուն զիկ և Մա րի նե 
Փա րե մու զյան նե րը դի մել են Կա դաստր՝ խնդ րե լով Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քում 
գտնվող 0,207   հա մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սի և 262,7  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան 
նկատ մամբ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 
06– 037– 4– 3 մա տյա նի 010 հա մա րի տակ 04.04.2003 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու
թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը հա մա պա տաս խա նեց նել սե փա կա նու թյան իրա
վուն քի գրանցման հիմ քի (Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից տրված հա
մայն քի տնտե սու թյուն նե րի 2– րդ գրքի թիվ 106 գրան ցու մից ար ված քաղ ված քի) հետ: Կա
դաստ րի ղե կա վար Ռ. Մա նու կյա նը 01.06.2013 թվա կա նի թիվ ՌՄ– 2/79 և 30.07.2013 թվա կա
նի թիվ ՌՄ– 2/93 գրու թյուն նե րով, ը ստ է ու թյան, մեր ժել է թե՛ Ֆրուն զիկ Փա րե մու զյա նի կող
մից ներ կա յաց ված առա ջին դի մու մը, թե՛ Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի կող մից 
ներ կա յաց ված երկ րորդ դի մու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ դի մու մա տու նե րը չեն ներ կա յաց
րել սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցված սուբյեկ տի կամ վեր ջի նիս մահ վան դեպ քում 
նրա իրա վա հա ջոր դի (շա հագրգիռ ան ձանց) գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը, որի առ կա յու թյու
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նը պար տա դիր է պե տա կան գրանցման ժա մա նակ թույլ տրված սխալ նե րի՝ գույ քի պատ կա
նե լի ու թյան փո փո խու թյան հան գեց նող հա մա պա տաս խան ուղ ղում կա տա րե լու հա մար:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը մեր ժել է Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի հայ ցը՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ Կա դաստրն իրա վա սու չէր առանց շա հագրգիռ ան ձանց հա մա ձայ
նու թյան կա տա րե լու Ֆրուն զիկ Փա րե մու զյա նի կող մից ներ կա յաց ված առա ջին դի մու մով, 
ինչ պես նաև Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի կող մից ներ կա յաց ված երկ րորդ դի
մու մով պա հանջվող ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխա լի ուղ ղու մը: Դա տա րա նը գտել է նաև, որ 
Կա դաստ րի ղե կա վար Ռ. Մա նու կյա նի 01.06.2013 թվա կա նի թիվ ՌՄ– 2/79 և 30.07.2013 թվա
կա նի թիվ ՌՄ– 2/93 գրու թյուն նե րը, որոն ցով, ը ստ է ու թյան, մերժվել են Ֆրուն զիկ և Մա րի նե 
Փա րե մու զյան նե րի դի մում նե րը, չեն ըն դուն վել օրեն քի խախտ մամբ և են թա կա չեն ան վա
վեր ճա նաչ ման:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճիռն ան փո
փոխ թող նե լով, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի վե րոգ րյալ եզ րա հան գում նե րը՝ գտնե
լով, որ պե տա կան գրանցման ըն թաց քում թույլ տրված ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալն 
ուղ ղե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բո լոր շա հագրգիռ ան ձանց գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը, ին
չը տվյալ դեպ քում բա ցա կայել է:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան
գում ներն ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 31.12.1998 թվա կա նի թիվ 867 որոշ մամբ հաս տատ ված « Կա դաստ
րային քար տե զագ րումն ավարտ ված տա րածք նե րում ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա
վունքնե րի առա ջին պե տա կան գրանցման» կար գի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ իրա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղթեր են հան դի սա նում (...) գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րում տնտե սու թյուն նե րի գրքե րից (ծ խա մա տյան նե րից) քաղ վածք նե րը (...):

Նշված իրա վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ տնտե սու թյուն նե րի գրքից 
քաղ ված քը՝ որ պես ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը հաս տա տող փաս տա թուղթ, 
հիմք է հան դի սա նում այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան 
գրանցման հա մար: Սույն գոր ծի փաս տե րի և վե րոգ րյալ իրա վադ րույ թի հա մադրված վեր
լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Լո ռու մար զի Թե ղուտ 
հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից տրված հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի 2– րդ գրքի թիվ 106 
գրան ցու մից ար ված քաղ ված քը Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քում գտնվող 0,207   հա մա կե
րե սով տնա մերձ հո ղա մա սի և 262,7  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ մամբ գույ քի նկատ
մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 06– 037– 4– 3 մա տյա նի 010 
հա մա րի տակ 04.04.2003 թվա կա նի պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա
վա հաս տա տող փաս տա թուղթն է: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ստո րա դաս 
դա տա րան ներն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե
տա կան գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծում սահ ման ված՝ գույ քի նկատ մամբ 
իրա վունքնե րի և սահ մա նա փա կում նե րի պե տա կան գրանցման վա րույ թում թույլ տրված 
սխալ նե րի ուղղ ման կա նոն նե րի հա մա ձայն՝ այն ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալ նե րը, որոնք 
առա ջա ցել են պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած իրա վա հաս տա տող փաս
տաթղթե րում նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում 
սխալ կամ թե րի գրա ռե լու հետևան քով, կա րող են ուղղ վել առանց գրանցված իրա վուն քի 
սուբյեկ տի կամ որևէ շա հագրգիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան՝ այդ մա սին գրա
վոր իրա զե կե լով գրանցված իրա վունքնե րի սուբյեկտնե րին: 

Հետևա բար տվյալ դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան նե րը պետք է պար զե ին այն հան
գա ման քը, թե Ֆրուն զիկ Փա րե մու զյա նի կող մից ներ կա յաց ված առա ջին դի մու մով, ինչ պես 
նաև Ֆրուն զիկ և Մա րի նե Փա րե մու զյան նե րի կող մից ներ կա յաց ված երկ րորդ դի մու մով 
պա հանջվող ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխա լի ուղ ղու մը կա րո՞ղ էր արդյոք կա տար վել առանց 
գրանցված իրա վուն քի սուբյեկ տի կամ որևէ շա հագրգիռ ան ձի հա մա ձայ նու թյան:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված հար ցադրմա նը պա տաս խա նե լու նպա
տա կով ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել այն հան գա ման քը, թե քննարկ վող ոչ տեխ նի կա կան 
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բնույ թի սխա լը առա ջա ցել է արդյոք Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քում գտնվող 0,207   հա 
մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սի և 262,7  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ մամբ գույ քի 
նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 06– 037– 4– 3 մա տյա նի 
010 հա մա րի տակ 04.04.2003 թվա կա նի պե տա կան գրանցման հա մար հիմք հան դի սա ցած 
իրա վա հաս տա տող փաս տաթղթում՝ Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից 
տրված հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի 2– րդ գրքի թիվ 106 գրան ցու մից ար ված քաղ ված քում 
նշված տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի 
գրա ռե լու հետևան քով, թե ոչ: Այ սինքն՝ սույն գոր ծի քննու թյան և ճիշտ լուծ ման նպա տա կով 
Լո ռու մար զի Թե ղուտ հա մայն քում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 04.04.2003 թվա կա
նին կա տար ված պե տա կան գրանցման մա տյա նում և վկա յա կա նում առ կա գրա ռում նե րը 
հա մադ րե լով վե րը նշված քաղ ված քում առ կա տվյալ նե րի հետ՝ ան հրա ժեշտ է պար զել, թե 
խնդ րո առար կա ոչ տեխ նի կա կան բնույ թի սխալն առա ջա ցել է արդյոք Լո ռու մար զի Թե
ղուտ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից տրված հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի 2– րդ գրքի թիվ 
106 գրան ցու մից ար ված քաղ ված քում առ կա տվյալ նե րը գրանցման մա տյա նում կամ 
գրանցման վկա յա կա նում սխալ կամ թե րի գրա ռե լու ար դյուն քում, թե ոչ, ինչն ան տես վել է 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը գտնում է, որ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող վե րոգ րյալ 
հար ցե րը պար զե լու հա մար գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 151– րդ և 163– րդ հոդ
ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար: 

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում, 
գտնում է, որ այդ հար ցը, այդ թվում նաև` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 11.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 

դա տա րա նի 10.07.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` 
նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նաև` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 11.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուր քի 
բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0462/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0462/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Աբո վյան 
Դա տա վոր ներ`   Ա. Բա բա յան 
    Ա. Սարգսյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ար մե նակ Ղա լե չյա նի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Վիկ

տոր Բաղ դա գյու լյա նի և Արևիկ Եղիա զա րյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 10.06.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Ար մե նակ Ղա լե չյա նի ը նդ դեմ 
Ճամ բա րա կի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան), ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի Գե ղար քու նի քի տա րած քային 
ստո րա բա ժան ման, եր րորդ ան ձինք Հա կոբ Նա դա րյա նի և Անիկ Նա դա րյա նի` Ճամ բա րակ 
հա մայն քի (այ սու հետ` Հա մայնք) տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի գրան ցու մը 
մաս նա կի՝ Մա նյա Նա դա րյա նի մա սով, ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես ան վա վե րու թյան 
հետևանք` 20.04.2006 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ
րի պե տա կան կո մի տե ի Ճամ բա րա կի տա րած քային ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ` Ստո րա
բա ժա նում) կող մից գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան 
թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա մա րի տակ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կի՝ Մա նյա Նա դա րյա նի մա սով, ոչ իրա վա չափ ճա նա չե լու, և 
11.05.2006 թվա կա նին Ստո րա բա ժան ման կող մից գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա
կան գրանցման միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա մա րի տակ կա տար ված 
գրան ցու մը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե 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 մե նակ Ղա լե չյա նը պա հան ջել է մաս նա կի՝ Մա նյա Նա դա րյա

նի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի 
գրան ցու մը, որ պես ան վա վե րու թյան հետևանք` մաս նա կի՝ Մա նյա Նա դա րյա նի մա սով, ոչ 
իրա վա չափ ճա նա չել 20.04.2006 թվա կա նին Ստո րա բա ժան ման կող մից գույ քի նկատ մամբ 
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իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա
մա րի տակ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը և մաս նա կի 
ան վա վեր ճա նա չել 11.05.2006 թվա կա նին Ստո րա բա ժան ման կող մից գույ քի նկատ մամբ 
իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա
մա րի տակ կա տար ված գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մկրտ չյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.11.2014 
թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 10.06.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Հա կոբ և Անիկ Նա դա րյան նե րի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է 
մաս նա կի` Դա տա րա նի 19.11.2014 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 են ներ կա յաց րել Ար մե նակ Ղա լե չյա նի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հա կոբ Նա դա րյա նը:

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

նա վո րում նե րով.
 Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

27– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ մա սե րը, 80– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տը, 96–րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սի 1– ին և 9– րդ կե տե րը: 

 Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, օբյեկ տի վո րեն չգ նա հա տե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան

գա մանքնե րը և սխալ մեկ նա բա նե լով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող իրա
վա նոր մե րը, ան հիմն կեր պով հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Հա մայն քի տնտե սու թյուն
նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի գրան ցու մը վար չա կան ակտ չի հան դի սա նում: Մինչ դեռ 
Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի գրան ցու մը (գ րա ռու մը) վար չա
կան ակտ է, և դրա վի ճարկ ման հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված սույն վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը են թա կա չէր կարճ ման: 

 Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղո քա բե րը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
10.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 19.11.2014 թվա կա նի վճռին:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման: Տվյալ դեպ քում սե փա կա նու թյան 

իրա վուն քի վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցու մը կա տար վել է 15.03.2006 թվա կա նին տրված 
Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի գրքից քաղ ված քի հի ման վրա, որի՝ վար չա կան ակտ հան դի
սա նա լու կամ չհան դի սա նա լու հան գա ման քը որևէ է ա կան նշա նա կու թյուն չու նի սույն գոր ծի 
քննու թյան և լուծ ման հա մար:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1)  Ար մե նակ Ղա լե չյա նի և Մի խայել Սա մո դու րո վի միջև 12.08.1992 թվա կա նին կնքված 

բնա կե լի տան առու ծա խի պայ մա նագ րի (վա վե րաց ված նո տա րա կան կար գով, գրանցված է 
սե ղա նա մա տյա նում 300 հա մա րով) հա մա ձայն` Ար մե նակ Ղա լե չյա նը ձեռք է բե րել Կրաս նո
սելս կի (ներ կայիս Ճամ բա րակ) Մյաս նի կյան (ներ կայիս Պ. Սևակ) թիվ 33 հաս ցե ի բնա կե լի 
տու նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 37). 

2) 12.09.1992 թվա կա նի տան տեխ նի կա կան ան ձնագ րի հա մա ձայն` Կրաս նո սելս կի 
Մյաս նի կյան թիվ 33 հաս ցե ի տան սե փա կա նա տերն Ար մե նակ Ղա լե չյանն է (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 35– 36).
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3) քա ղա քա ցի նե րին հաշ վա ռե լու հա մար տնային գրքի հա մա ձայն` Մա նյա Հայ րոյի 
Նա դա րյա նը 2005 թվա կա նին հաշ վառ վել է Ճամ բա րա կի Պա րույր Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ում 
որ պես սե փա կա նա տեր (հա տոր 1– ին, գ.թ. 30– 32). 

4) ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա րա կի քա ղա քա պե տի 08.05.2014 թվա կա նի թիվ 66 
գրու թյամբ ներ կա յաց ված Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի 
գրանցման է ջի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ նշված հա մա րի ներ քո գրառ ված են Ար մե նակ Ղա լե
չյա նի և Մա նյա Նա դա րյա նի անուն նե րը, նրանց ան ձնագ րային տվյալ նե րը (հա տոր 2– րդ, 
գ.թ. 65– 67). 

5)  Հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից 15.03.2006 թվա կա նին տրված Հա մայն քի տնտե սու
թյուն նե րի գրքից քաղ ված քի հա մա ձայն` Պ. Սևա կի հաս ցե ում Ար մե նակ Ղա լե չյա նի ան
վամբ գրանցված է 0,10   հա մա կե րե սով հո ղա մաս, որի վրա առ կա է բնա կե լի տուն` օժան
դակ շի նու թյուն նե րով (կա ռուց ման տա րին նշված չէ), ըն տա նի քի կազ մում նշվել է Մա նյա 
Նա դա րյա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 38).

6) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) իրա վուն քի գրանցման թիվ 
2030338 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ի բնա կե լի տան և 
տնա մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ Ճամ բա րա կի տնտե սու թյուն նե րի գրքից 15.03.2006 թվա
կա նի քաղ ված քի հի ման վրա գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման 
միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա մա րի տակ 20.04.2006 թվա կա նին 
գրանցվել է Ար մե նակ Ղա լե չյա նի և Մա նյա Նա դա րյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 39– 40). 

7) Ար մե նակ Ղա լե չյա նի և Մա նյա Նա դա րյա նի միջև 03.05.2006 թվա կա նին կնքված 
«Բ նա կե լի տան նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի» հա մա ձայն՝ Ար մե նակ Ղա լե չյա նը Մա նյա 
Նա դա րյա նին նվի րել է ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ում 
գտնվող տան, հո ղի և գո մի՝ իրեն պատ կա նող մա սը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 44– 45).

8) վե րը նշված նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա գույ քի նկատ մամբ իրա
վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա մա րի 
տակ 11.05.2006 թվա կա նին կա տար վել է Մա նյա Նա դա րյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցու մը, հիմք` Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) իրա վուն քի 
գրանցման թիվ 2131324 վկա յա կան (հա տոր 1– ին, գ.թ. 46– 48).

9) թիվ ԱԲ 113223 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Մա նյա Նա դա րյա նը մա հա ցել է 
08.04.2013 թվա կա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 49).

10) ՀՀ Ճամ բա րակ նո տա րա կան տա րած քի նո տար Լա լա Մե լի քյա նի 29.10.2013 թվա
կա նի թիվ Ե– 32 գրու թյան հա մա ձայն՝ 08.04.2013 թվա կա նին մա հա ցած Մա նյա Նա դա րյա նի 
մա հից հե տո վեց ամս վա ըն թաց քում Ճամ բա րակ նո տա րա կան տա րած քի նո տա րին ժա
ռան գու թյան ըն դուն ման դի մում են ներ կա յաց րել նրա երկ րորդ հեր թի ժա ռանգներ Հա կոբ 
Նա դա րյա նը և Անիկ Նա դա րյա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 124):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո

շու մը վճռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման են թար կե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված 
հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 96– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին և 9– րդ կե տե րի խախտ ման հետևան քով 
առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու
թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե
րի գրքի որո շա կի հա մա րի տակ կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու մը) Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան իրա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակտ է, և այդ գրանցման (գ րառ ման) 
վե րաց ման պա հան ջը են թա կա է քննու թյան դա տա րա նում:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը Դա տա րան 
ներ կա յաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծել է 28.11.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.2008 թվա կա նից ուժի մեջ մտած և 07.01.2014 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ վար չա կան 
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դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը, իսկ գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց վել է 07.01.2014 թվա կա
նից ուժի մեջ մտած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով:

Մինչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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:

Նույ նա բո վան դակ իրա վա կար գա վո րում է սահ ման վել նաև 07.01.2014 թվա կա նից ուժի 
մեջ մտած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 65– րդ հոդ վա ծով: 

Մինչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 65– 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 մա սամբ վե րաց նել կամ փո փո խել մի ջամ տող  վար չա կան ակ տը:

07.01.2014 թվա կա նից ուժի մեջ մտած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
66– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել 
ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ 
զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող դրույթ նե րը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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, եթե`

1) վե ճը են թա կա չէ որևէ դա տա րա նում քննու թյան.
(...)
9) եթե բա ցա հայտ վել են նույն օրենսգրքի 80– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` հայ ցա դի

մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րը.
(...):
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 80– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի 

հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, եթե հայ ցը են թա
կա չէ դա տա րա նում քննու թյան:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քում օգ տա գործ վող հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներն ունեն 
հետևյալ իմաստ նե րը.

վար չա կան մար մին 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 քային կա ռա վար ման, ինչ պես նաև տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման 
մար մին ներ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան 
մար մին ներ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա րա րու թյուն ներ, « Տես չա կան մար մին նե
րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով նա խա տես ված բո ղո քարկ ման հանձնա
ժո ղով և Հան րա պե տու թյան ողջ տա րած քում վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց նող պե տա կան 
այլ մար մին ներ, տա րած քային կա ռա վար ման մար մին ներ՝ մարզ պետ ներ, տե ղա կան ինքնա
կա ռա վար ման մար մին ներ՝ հա մայն քի ավա գա նի և հա մայն քի ղե կա վար. քա ղա քա պետ՝ քա
ղա քային հա մայն քում, գյու ղա պետ՝ գյու ղա կան հա մայն քում: Եթե վե րը թվարկ ված մար մին
նե րից բա ցի, վար չա րա րու թյուն են իրա կա նաց նում պե տա կան այլ մար մին ներ, ապա նույն 
օրեն քի իմաս տով՝ դրանք նույն պես հա մար վում են վար չա կան մար մին ներ։

վար չա րա րու թյուն՝ վար չա կան մար մին նե րի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող գոր
ծու նե ու թյուն, որը եզ րա փակ վում է վար չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տե րի ըն դուն մամբ, ինչ
պես նաև գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, որն ան ձանց հա մար առա ջաց նում է փաս տա
կան հետևանքներ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող այն 
որո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտն է, որը 
վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն
ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

Օ րենսդի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 65– րդ հոդ վա ծում ամ րագ րե
լով, որ վար չա կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն
նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբյեկտնե րի կող մից վար չա կան դա տա րան դի մե լու 
հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ պես վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Վար չա կան դա տա րա
նում գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող առան ձին հայ ցա տե սակ նե րից է ՀՀ վար չա կան 
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դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցը, որով 
հայց վո րը կա րող է պա հան ջել վե րաց նել իր իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը խախ տող 
ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։ 

Անդ րա դառ նա լով դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան վի ճարկ
ման հար ցին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ար ձա
նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լիս դա տա կան պաշտպա նու թյու նից օգտվե լը չի 
կա րող լի նել ինքնան պա տակ, այլ այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված իրա վունքնե
րի վե րա կանգն ման ապա հով մա նը: Ուս տի, դի մե լով վար չա կան դա տա րան՝ ան ձը ոչ միայն 
պետք է հիմ նա վո րի, որ պե տա կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի և դրանց 
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 օրեն քի խախտ մամբ, այլ նաև պետք է մատ նան շի իր այն իրա
վունքներն ու ազա տու թյուն նե րը, որոնք խախտ վել են (տե՛ս Սվետ լա նա Օհա նյանն ը նդ դեմ 
Երևա 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 որո շու մը): 

Այս պի սով, վի ճարկ ման հայ ցով հայց վորն իրա վունք ունի պա հան ջե լու վե րաց նել իր 
իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը խախ տող վար չա կան ակ տը, որը վի ճարկ ման հայ ցի 
հի ման վրա հա րուց ված գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դառ նում է դա տա կան վե րահսկո ղու
թյան առար կա: Վի ճարկ ման հայ ցը՝ որ պես ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տե րից ան ձանց 
իրա վա կան պաշտպա նու թյան մի ջոց, օրենսդրի կող մից սահ ման ված հայ ցի տե սակ է, որն 
ուղղ ված է դա տա կան կար գով վար չա կան ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե
րաց նե լուն: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ վի ճարկ ման հայ
ցի առար կան մի ջամ տող վար չա կան ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լու պա
հանջն է: Հայ ցի առար կայի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է՝ հայ ցի առար
կայի նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբյեկ տը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում հայ ցի 
նյու թա կան օբյեկ 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 հիմ նա կան օբյեկ տը (տե՛ս Սամ վել Մել քու
մյանն ը նդ 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 որո շու մը):

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հետևում է, որ վի ճարկ ման հայ ցի հի ման 
վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է 
պար զել, թե արդյոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբյեկ տը վար չա կան ակտ է, 
թե ոչ: Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված վի
ճարկ ման հայ ցա տե սա կով որևէ փաս տա թուղթ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի քննու թյու
նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե արդյոք այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ իրա վա կան 
հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան ակտ, թե ոչ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում վար չա կան 
ակ տը սահ ման ված է որ պես ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող որո շում, կար գադ րու թյուն, 
հրա ման կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան
րային իրա 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 իրա վունքներ 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 որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ յու րա քան չյուր գոր ծով վար չա կան ակ տի հատ կա նիշ նե րի պար զա բան ման 
հա մար դա տա րա նը պետք է գնա հա տի վի ճարկ վող ակ տի ան հա տա կան ակտ լի նե լու, վար
չա կան մարմ նի կող մից ըն դուն ված լի նե լու, ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե նա լու,  հան րային 
իրա վուն քի բնա գա վա ռում ըն դուն ված լի նե լու,  կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ հե
տապնդե լու, ան ձի հա մար իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու հան գա
մանքնե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը (տե՛ս «Օ լիմպ» ար տադ րա կան կոո պե րա տիվն 
ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ 
ՎԴ/4538/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.10.2010 թվա կա նի որո շու մը): 



400 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետևյալ 
հատ կա նիշ նե րը.

–    վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն ունի հստա կո րեն որոշ ված 
հաս ցե ա տեր,

–    վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու
թյան հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման մար մին նե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց նող այլ պե տա
կան մար մին նե րի կող մից,

–    վար չա կան ակտն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի
զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու նած 
մարմ նի հետ,

–    վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան
րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա
վա բա նա կան ան ձին ուղղ ված միա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, որը հիմն ված է ի 
սկզբա նե հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից իրա գործ վե լու նպա
տա կով ըն դուն ված իրա 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 րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա վուն
քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

–    վար չա կան ակտն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր հետ կազ
մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի 
կա պի մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա
կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար (տե՛ս Ռո բերտ Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ 
Երևա 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 որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա
քան չյուրն ան հրա ժեշտ է, իսկ դրանց հա մակ ցու թյու նը՝ բա վա րար` փաս տա թուղ թը վար չա
կան ակտ որա կե լու հա մար. այդ հատ կա նիշ նե րից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
փաս տա թուղ թը չի կա րող դի տարկ վել որ պես վար չա կան ակտ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ար մե նակ Ղա լե չյա նը ձեռք է բե րել ՀՀ Գե ղար քու
նի քի մար զի Ճամ բա րա կի Պ. Սևակ փո ղոց թիվ 33 հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ քը 
12.08.1992 թվա կա նին կնքված «Բ նա կե լի տան առու ծա խի պայ մա նագ րով» և հան դի սա ցել է 
այդ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րը: Հե տա գա յում՝ 01.10.2005 թվա կա նին, ՀՀ Գե ղար քու
նի քի մար զի Ճամ բա րա կի Պ. Սևակ փո ղոց թիվ 33 տա նը Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 
2 գրքի 27– րդ հա մա րի գրանցման ներ քո հաշ վառ վել է նաև Մա նյա Նա դա րյա նը: Նշված 
հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ քի՝ բնա կե լի տան և տնա մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ 
20.04.2006 թվա կա նին գրանցվել է Ար մե նակ Ղա լե չյա նի և Մա նյա Նա դա րյա նի սե փա կա
նու թյան իրա վուն քը: Ը նդ որում, նշված պե տա կան գրանցման հա մար հիմք է հան դի սա ցել 
Ճամ բա րա կի տնտե սու թյուն նե րի գրքից 15.03.2006 թվա կա նի քաղ ված քը, որի հա մա ձայն՝ 
Պ. Սևա կի հաս ցե ում Ար մե նակ Ղա լե չյա նի ան վամբ գրանցված է 0,10   հա մա կե րե սով հո ղա
մաս, այդ հո ղա մա սի վրա առ կա է բնա կե լի տուն` օժան դակ շի նու թյուն նե րով, իսկ Ար մե նակ 
Ղա լե չյա նի ըն տա նի քի կազ մում նշվել է նաև Մա նյա Նա դա րյա նի անու նը: Ար մե նակ Ղա լե
չյա նը ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ում գտնվող ան շարժ 
գույ քի՝ իրեն պատ կա նող մա սը 03.05.2006 թվա կա նին կնքված «Բ նա կե լի տան նվի րատ վու
թյան պայ մա նագ րով» նվի րել է Մա նյա Նա դա րյա նին: Նշված պայ մա նագ րի հի ման վրա 
Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 11.05.2006 թվա կա նին 
գրանցվել է Մա նյա Նա դա րյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Այս պի սով, ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ում 
գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանցված է Մա նյա Նա դա րյա նի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը, ով մա հա ցել է 08.04.2013 թվա կա նին:
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Սույն գոր ծով դի մե լով դա տա րան՝ Ար մե նակ Ղա լե չյա նը ներ կա յաց րել է հետևյալ հայ
ցա պա հանջնե րը.

1)  մաս նա կի ո րեն՝ Մա նյա Նա դա րյա նի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Հա մայն քի տնտե
սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի գրան ցու մը,

2)  մաս նա կի ո րեն՝ Մա նյա Նա դա րյա նի մա սով, ոչ իրա վա չափ ճա նա չել 20.04.2006 
թվա կա նին Ստո րա բա ժան ման կող մից գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան 
գրանցման միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա մա րի տակ կա տար ված սե
փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը,

3)  մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չել 11.05.2006 թվա կա նին Ստո րա բա ժան ման կող
մից գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան գրանցման միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 
մա տյա նի 000283 հա մա րի տակ կա տար ված գրան ցու մը: 

Ընդ որում, Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի գրան ցու մը մաս
նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ պա հան ջը հայց վո րը հա մա րել է հիմ նա կան 
հայ ցա պա հանջ, որի մեր ժու մը կամ բա վա րա րու մը կան խո րո շում է դրա նից ածանցվող մյուս 
հայ ցա պա հանջնե րի լուծ ման ել քը:

Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ար մե նակ Ղա լե չյա նի հայ ցը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Հա
մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի տակ Մա նյա Նա դա րյա նի մա սով 
կա տար ված գրան ցու մը կա տար վել է օրեն քի խախտ մամբ՝ ար դյուն քում հան գեց նե լով Ար
մե նակ Ղա լե չյա նի իրա վունքնե րի խախտ ման:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Հա կոբ և Անիկ Նա դա րյան նե րի վե րաքննիչ 
բո ղո քը, բե կա նել է Դա տա րա նի վճիռն ու գոր ծի վա րույ թը կար ճել` գտնե լով, որ սույն գոր
ծով ներ կա յաց ված հիմ նա կան հայ ցա պա հան ջը են թա կա չէ որևէ դա տա րա նում քննու թյան: 
Ը ստ Վե րաքննիչ դա տա րա նի՝ Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի 
տակ 2005 թվա կա նին կա տար ված գրան ցու մը (գ րա ռու մը) վար չա կան ակտ չի հան դի սա
նում, և դրա իրա վա չա փու թյու նը չի կա րող վի ճարկ վել թե՛ վար չա կան դա տա վա րու թյան, թե՛ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Նման պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա
րանն ան հրա ժեշտ չի հա մա րել անդրա դառ նալ և քննու թյան առ նել վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ
քերն ու հիմ նա վո րում նե րը:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը` Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

06.05.1999 թվա կա նից ուժի մեջ մտած « Գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան 
գրանցման մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծով (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ) սահ ման ված է եղել. «Ան շարժ գույ քի յու րա քան չյուր միա վո րի հա
մար կազմ ված կա դաստ րային գործն իր մեջ ը նդ գրկում է ան շարժ գույ քի առան ձին միա վոր
նե րի նկատ մամբ իրա վունքներ և սահ մա նա փա կում ներ հաս տա տող հետևյալ փաս
տաթղթե րը` 

ա) ան շարժ գույ քի սուբյեկտնե րին հատ կաց ված և որ պես սե փա կա նու թյուն կամ օգ տա
գործ ման ան ցած հո ղե րի (տ նա մերձ, այ գե գոր ծա կան (ա մա ռա նո ցային), բնա կե լի տան շի
նա րա րու թյան և դրա 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 նե ու թյուն ծա վա լե լու հա մար) և 
շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի մա սին. (...)»:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 31.12.1998 թվա կա նի թիվ 867 որոշ մամբ (ու ժի մեջ է մտել 15.03.1999 
թվա կա նին) հաս տատ վել է կա դաստ րային քար տե զագ րումն ավարտ ված տա րածք նե րում 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի առա ջին պե տա կան գրանցման կար գը (այ սու
հետ՝ Կարգ), որի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի առա
ջին պե տա կան գրանցման աշ խա տանքներն իրա կա նաց վում են ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
իրա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղթե րի և կա դաստ րային քար տեզ նե րի հի ման վրա:

Կար գի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը հաս տա տող 
փաս տաթղթեր են հան դի սա նում հո ղային բա րե փո խում նե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման 
հանձնա ժո ղով նե րի որո շում նե րը` կնքված հա մա պա տաս խան հա մայնքնե րի ղե կա վար նե րի 
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կող մից, հո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ժա մա նա կա վոր վկա յա կան նե րը, հո ղի սե փա
կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան ակ տե րը, ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ
ման) իրա վուն քի գրանցման վկա յա կան նե րը, շեն քե րի սե փա կա նու թյան վկա յագ րե րը, այ
գե գործ նե րի ան դա մա տոմ սե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ
ման ված կար գով հո ղա մա սե րի ձեռք բեր ման վե րա բե րյալ փաս տաթղթե րը և հո ղա մա սե րի 
հա տա կագ ծե րը` տրված իրա վա սու պե տա կան մար մին նե րի կող մից, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով կնքված օտար ման, սե փա կա նաշ նորհ
ման, վար ձա կա լու թյան մա սին պայ մա նագ րե րը, ան շարժ գույ քի բռնա գանձման վե րա բե
րյալ վճիռ ներն ու  դա տավ ճիռ նե րը, կտա կի, ը ստ օրեն քի իրա վա հա ջոր դու թյան կամ ժա
ռանգման վե րա բե րյալ փաս տաթղթե րը, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում տնտե սու թյուն նե րի 
գրքե րից (ծ խա մա տյան նե րից) քաղ վածք նե րը, ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը հաս
տա տող, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված այլ փաս տաթղթեր:

Կար գի 13– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի առա ջին 
պե տա կան գրանցման աշ խա տանքներն իրա կա նաց վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան կա ռա վա րու թյան 22.10.1997 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քի պե տա կան միաս նա կան կա
դաստ րի վար ման կար գի և ան շարժ գույ քի հա մա կարգված դի տար կում նե րի (մո նի տո րինգ) 
իրա կա նաց ման մա սին» թիվ 465 որոշ մամբ հաս տատ ված կար գին հա մա պա տաս խան: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 22.10.1997 թվա կա նի թիվ 465 որոշ
մամբ հաս տատ վել է «Ան շարժ գույ քի պե տա կան գրանցման կար գը», որի 9– րդ կե տի հա
մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի, հո ղի և ամ րա կայ ված օբյեկ տի հա մար կազմ վում է կա դաստ րային 
գործ, որի մեջ, ի թիվս այլ նի. ը նդ գրկ վում են նաև հետևյալ փաս տաթղթե րը` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հո ղա մա սի հատ կաց ման վե րա
բե րյալ փաս տաթղթեր, ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վա զո րու թյուն ներ հաս տա տող այլ 
փաս տաթղթեր: Նույն կար գի 11– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վա զո
րու թյուն ներ ունե ցող սուբյեկտնե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ
ման ված կար գով ան շարժ գույ քի պե տա կան միաս նա կան կա դաստր վա րող մարմ նի տա
րած քային մար մին ներ են ներ կա յաց նում ան շարժ գույ քի պե տա կան գրանցման են թա կա 
փաս տաթղթե րը: Ան շարժ գույ քի պե տա կան միաս նա կան կա դաստր վա րող մար մին ներն 
ստու գում են ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օրենսդրու թյա նը: Ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում` ներ կա յաց ված 
փաս տաթղթե րը հն գօ րյա ժամ կե տում վե րա դարձվում են` թե րու թյուն նե րի մա սին պար տա
դիր նշում նե րով: Փաս տաթղթե րի ստու գու մից հե տո կազմ վում է ան շարժ գույ քի վե րա բե
րյալ կա դաստ րային գործ և գրան ցում է կա տար վում ան շարժ գույ քի պե տա կան գրանցման 
միաս նա կան մա տյա նում:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ տնտե սու թյուն նե րի 
գրքից քաղ ված քը՝ որ պես ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը հաս տա տող փաս տա
թուղթ, հիմք է հան դի սա նում այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա
կան գրանցման հա մար: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ տնտե սու թյուն նե րի գրքից 
քաղ ված քը, այլ տվյալ նե րից բա ցի, պա րու նա կում է նշում այն ան ձանց մա սին, ում սե փա կա
նու թյան իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանցման տվյալ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: 
Ը նդ որում, տնտե սու թյուն նե րի գրքից քաղ ված քում նշվում են միայն այն ան ձանց անուն նե
րը, ով քեր գրանցված (հաշ վառ ված) են տնտե սու թյուն նե րի գրքում որ պես սե փա կա նա տեր: 
Հետևա բար տնտե սու թյուն նե րի գրքում որո շա կի ան ձի տվյալ նե րի վե րա բե րյալ կա տար ված 
գրան ցու մը (գ րա ռու մը) այդ ան ձին ըն ձե ռում է տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վունք ձեռք բե րե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն: Այլ կերպ ասած` տնտե սու թյուն նե րի 
գրքում կա տար ված գրան ցումն (գ րա ռու մը) ար տա ցոլ վում է այդ գրքից տրված քաղ ված
քում, ինչն էլ, որ պես ան շարժ գույ քի առան ձին միա վո րի նկատ մամբ իրա վունք հաս տա տող 
փաս տա թուղթ, հիմք է հան դի սա նում սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում 
կա տա րե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի քննու թյամբ հաս տատ վել է այն 
հան գա ման քը, որ Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի ներ քո 
գրանցված են Ար մե նակ Ղա լե չյա նը և Մա նյա Նա դա րյա նը, իսկ նշված գրքից 15.03.2006 
թվա կա նին տրված քաղ ված քի հի ման վրա գույ քի նկատ մամբ իրա վունքնե րի պե տա կան 
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գրանցման միաս նա կան թիվ 05– 002– 4– 7 մա տյա նի 000283 հա մա րի տակ 20.04.2006 թվա
կա նին գրանցվել է Ար մե նակ Ղա լե չյա նի և Մա նյա Նա դա րյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն
քը Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է հետևյա լը.

1)  Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի ներ քո կա տար ված 
գրան ցումն (գ րա ռու մը) ան հա տա կան ակտ է, քա նի որ վե րա բե րում է որո շա կի ֆի զի կա կան 
ան ձանց, այ սինքն` ունի հստա կո րեն որոշ ված հաս ցե ա տեր. այն ուղղ ված է Ար մե նակ Ղա լե
չյա նին և Մա նյա Նա դա րյա նին,

2)  Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի ներ քո կա տար ված 
գրան ցումն (գ րա ռու մը) ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, քա նի որ առնչ վում է ֆի զի կա կան 
ան ձանց, ով քեր կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ 
ուղ ղա կի կա պի մեջ չեն գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի հետ, այ սինքն` կար գա վո րում է 
վար չա կան մարմ նի և ֆի զի կա կան ան ձանց միջև ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը,

3)  Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի ներ քո կա տար ված 
գրան ցումն (գ րա ռու մը) ըն դուն վել է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում, քա նի որ այն 
հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի, այն է` Ճամ բա րա կի քա ղա քա պե տի կող մից 
իրա վա կան նոր մե րի հի ման վրա կա տար ված միա կող մա նի կար գադ րու թյուն է` ուղղ ված 
Ար մե նակ Ղա լե չյա նին և Մա նյա Նա դա րյա նին,

4)  Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի ներ քո կա տար ված 
գրան ցումն (գ րա ռու մը) ըն դուն վել է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ուղղ
ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա վուն քի ոլոր տում 
կոնկ րետ ան ձանց` Ար մե նակ Ղա լե չյա նին և Մա նյա Նա դա րյա նին, առնչ վող կոնկ րետ հար
ցի կար գա վոր մա նը, այն է` Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ի ան շարժ գույ քի նկատ
մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք բե րե լու՝ վեր ջին նե րիս իրա վա կան հնա րա վո րու
թյան ճա նաչ մա նը,

5)  Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի ներ քո կա տար ված գրան
ցումն (գ րա ռու մը) ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա
կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող 
ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար, քա նի որ դրա նով վար չա կան մար մի նը, ճա նա չե լով ան ձանց 
մոտ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք բե րե լու իրա վուն քի առ կա
յու թյու նը, դրա նով իսկ բա րե լա վել է Ար մե նակ Ղա լե չյա նի և Մա նյա Նա դա րյա նի իրա վա կան 
և փաս տա ցի դրու թյունն ու միա ժա մա նակ վատ թա րաց րել է նրան ցից յու րա քան չյու րի իրա
վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը, քա նի որ այդ գրանցման ար դյուն քում սահ մա նա փակ վել է 
թե՛ Ար մե նակ Ղա լե չյա նի և թե՛ Մա նյա Նա դա րյա նի՝ Ճամ բա րա կի Պ. Սևա կի թիվ 33 հաս ցե ի 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ միանձնյա սե փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք բե րե լու հնա րա վո
րու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 
գրքի 27– րդ հա մա րի գրան ցու մը (գ րա ռու մը) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա կան 
հա մա կար գում վար չա կան ակտ է, քա նի որ այն հա մա պա տա խա նում է վար չա կան ակ տին 
բնո րոշ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով 
սահ ման ված բո լոր որա կա կան հատ կա նիշ նե րին: Այ սինքն՝ Հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի 
թիվ 2 գրքի 27– րդ հա մա րի գրանցման (գ րառ ման) վե րաց ման պա հան ջը կա րող է հան դի
սա նալ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի
ճարկ ման հայ ցի առար կա ու քննվել այդ հայ ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան: Հետևա բար 
սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա չէր կարճ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 96– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին և 9– րդ կե տե րի հիմ քով, ինչն ան տես վել է Վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում 
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 Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 152– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ 
նկա տի ունե նա լով, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, կար ճե լով սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ
թը, ը ստ է ու թյան չի անդրա դար ձել վե րաքննիչ բո ղո քի որևէ հիմ քին կամ հիմ նա վոր մա նը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րի լույ սի ներ քո վե րաքննիչ բո ղո քի հիմ քե րը քննու թյան առ նե լու և դրանց հիմ նա վոր
վա ծու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել Վե րաքննիչ դա տա րան` 
նոր քննու թյան:

5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 

դա տա րա նի 10.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 
դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ       Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0811/05/15
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0811/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Ղա րի բյան
Դա տա վոր ներ`   Հ. Բեդևյան
    Ա. Առա քե լյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` 

Նա խա րա րու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 22.12.2015 
թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Մհեր Կա կո սյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա
րու թյան Նոր Նոր քի հար կային տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն)` 16.12.2014 թվա կա նի 
թիվ 1647 որո շումն ամ բող ջու թյամբ 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՝ Մհեր Կա կո սյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չու թյան 

16.12.2014 թվա կա նի թիվ 1647 որո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Հ. Այ վա զյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

14.07.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 22.12.2015 

թվա կա նի որոշ մամբ Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
14.07.2015 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ (դա տա վոր Հ. Բեդևյա նը գրա վոր շա րադ
րել է հա տուկ կար ծիք):

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:



406 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 

ՀՀ օրեն քի 1– ին, 3.1– րդ, 5– րդ և 6– րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 86– րդ հոդ վա ծը, չի կի րա ռել « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սը, 24– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որը պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է « Վար չա րա րու թյան հի
մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63– րդ հոդ վա ծը, որը չպետք է կի րա ռեր: 

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ գոր ծարքն ավե լաց ված ար

ժե քի հար կով հարկ վող որա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ երկ րորդ և ավե լի թվով նույն տե
սա կի գույ քի ձեռք բեր ման և օտար ման միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը չգե րա զան ցի մեկ 
տա րին` ան կախ այն հան գա ման քից, թե երբ է ձեռք բեր վել օտար վող գույ քե րից առա ջի նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ տվյալ դեպ քում առ կա են «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի կի րառ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
բո լոր վա վե րա պայ ման նե րը, այն է` տե ղի է ունե ցել առու վա ճառք, որի ար դյուն քում սե փա
կա նու թյան իրա վուն քով հայց վո րին պատ կա նող` «NISSAN X– TRAIL 2.51» մակ նի շի և 
«VOLKSWAGEN PASSAT 2.8I» մակ նի շի ավ տո մե քե նա ներն օտար վել են, օտար վող գույ քե րը 
նույն տե սա կի ան ձնա կան օգ տա գործ ման մե քե նա ներ են, եր կու մե քե նա նե րի օտա րու մը 
տե ղի է ունե ցել մեկ օրա ցու ցային տա րում` 2012 թվա կա նին, օտար վող ավ տո մե քե նա նե րից 
մե կը` «VOLKSWAGEN PASSAT 2.8I» մակ նի շի ավ տո մե քե նան, ձեռք է բեր վել 20.06.2012 
թվա կա նին և օտար վել 29.06.2012 թվա կա նին, այ սինքն` գույ քի ձեռք բեր մա նը հա ջոր դող մեկ 
տա րին չգե րա զան ցող ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

Գոր ծում առ կա չէ որևէ ապա ցույց առ այն, որ Տես չու թյան վի ճարկ վող որո շումն ըն դուն
վել է օրեն քի խախտ մամբ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 22.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Դա տա րան` նոր քննու թյան կամ կա
յաց նել նոր դա տա կան ակտ:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1. ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան Երևա նի 

հաշ վառ ման– քննա կան բաժ նի 11.06.2015 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն` «NISSAN 
X– TRAILL 2.5I» մակ նի շի JN1TANT31Z0001631 նույ նա կա նաց ման հա մա րով ավ տո մե քե նան 
16.04.2008 թվա կա նին հաշ վառ վել է քա ղա քա ցի Մհեր Կա կո սյա նի (ք. Երևան, Շոպ րո նի թիվ 
4 նր բանցք, 6– 17) ան վամբ, հատ կաց վել են թիվ 14 OU 340 հաշ վառ ման հա մա րա նիշ նե րը, 
իսկ 22.11.2011 թվա կա նին կա տար վել է հա մա րա նի շի փո փո խու թյուն և հատ կաց վել են թիվ 
09 VV 009 հաշ վառ ման հա մա րա նիշ նե րը։ Նշված ավ տո մե քե նան 20.06.2012 թվա կա նին 
հաշ վա ռու մից հան վել է օտար ման նպա տա կով (գ.թ. 51).

2. 20.06.2012 թվա կա նի տրանսպոր տային մի ջո ցի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
Մհեր Կա կո սյա նը «NISSAN X– TRAILL 2.5I» մակ նի շի ավ տո մե քե նան 3.000.000 ՀՀ դրա մով 
վա ճա ռել է Ստե փան Ղա զա րյա նին (գ.թ. 43).

3) 29.06.2012 թվա կա նի տրանսպոր տային մի ջո ցի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Մհեր 
Կա կո սյա նը սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող «VOLKSWAGEN PASSAT 2.8I» 
մակ նի շի ավ տո մե քե նան 1.000.000 ՀՀ դրա մով վա ճա ռել է Գե րա սիմ Պետ րո սյա նին: Նշված 
պայ մա նագ րի 1.2 կե տի հա մա ձայն՝ «VOLKSWAGEN PASSAT 2.8I» մակ նի շի ավ տո մե քե նան 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նում է Մհեր Կա կո սյա նին՝ հիմք 20.06.2012 թվա կա
նին տրված թիվ N01AA575560 սե փա կա նու թյան վկա յա կան (գ.թ. 39).

4) ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան Նոր Նոր քի հար կային տես չու թյան 16.12.2014 
թվա կա նի թիվ 1647 որոշ ման հա մա ձայն` Մհեր Կա կո սյա նի չկա տա րած հար կային պար տա
վո րու թյու նը 15.12.2014 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է 254.668 ՀՀ դրամ։ Հար կային պար
տա վո րու թյունն առա ջա ցել է 2012 թվա կա նի 2– րդ եռամ սյա կի հաշ վար կից (գ.թ. 37):
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 4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա
բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա
տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա
հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից մեկ 
օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում իրա կա նաց ված նույն տե սա կի գույ քի երկ րորդ և ավե լի թվով 
օտար ման գոր ծար քը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով ապ րան քի 
մա տա կա րա րում որա կե լու վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե
րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։ Միև նույն ժա
մա նակ Վճռա 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 օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող
մից «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով 
առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու
նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. այն դեպ քում, երբ մեկ օրա ցու ցային 
տար վա ըն թաց քում եր կու և ավե լի թվով ան գամ օտար վում է ան ձի սե փա կա նու թյու նը կամ 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող նույն տե սա կի գույք, արդյո՞ք «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի իմաս տով առա ջինն օտար ված գույ քի ձեռք
բեր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը նշա նա կու թյուն ունի երկ րորդ և ավե լի թվով օտա րում ներն 
ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր ծարք որա կե լու հա մար:

«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` ավե լաց
ված ար ժե քի հար կը (այ սու հետ` ԱԱՀ) անուղ ղա կի հարկ է, որը նույն օրեն քի հա մա ձայն 
վճար վում (գանձվում) է պե տա կան բյու ջե` ապ րանքնե րի ներ մուծ ման, Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան տա րած քում դրանց ար տադ րու թյան ու շրջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռա
յու թյուն նե րի մա տուց ման բո լոր փու լե րում: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե
քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն` ԱԱՀ վճա
րող ներ են հա մար վում օրեն քով սահ ման ված կար գով ինքնու րույն տնտե սա կան (ձեռ նար կա
տի րա կան) գոր ծու նե ու թյուն վա րող և նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծում թվարկ ված գոր ծարք ներ 
(գոր ծառ նու թյուն ներ) իրա կա նաց նող ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք (...):

«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ– ով 
հարկ վող օբյեկտ է հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ԱԱՀ վճա րող
նե րի կող մից իրա կա նաց վող նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծով  սահ ման ված բո լոր գոր ծարք նե
րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) ամ բողջ ար ժե քը (շրջա նա ռու թյու նը), եթե օրեն քով այլ բան չի նա
խա տես ված: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն`  ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք
ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) են հա մար վում` ապ րանքնե րի մա տա կա րա րու մը՝ գոր ծարք, որն իրա
կա նաց վում է ապ րանքնե րի (այդ թվում՝ ար տադ րան քի և ան շարժ գույ քի) սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի փո խան ցե լու մի ջո ցով:

Նշված կե տով սահ ման վել են նաև այն դեպ քե րը, երբ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից իրա կա նաց ված գոր ծարք նե րը ևս հա մար վում են ապ
րան քի մա տա կա րա րում: 

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հարկն անուղ ղա կի հարկ է, որի 
առանձնա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ վեր ջինս կի րառ վում է տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
բա վա կա նին լայն շրջա նա կում ը նդ գրկ ված գոր ծարք նե րի նկատ մամբ, որոնք «Ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում: 
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Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող օբյեկտ, որ պես կա
նոն, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րող իրա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան
ձանց (ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի) իրա կա նաց րած գոր ծարք ներն են: Միև նույն ժա մա նակ, 
սա կայն, բա ցի վե րը նշված ան ձանց կող մից իրա կա նաց րած գոր ծարք նե րի, օրենսդիրն 
«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով որ դեգ րել է այն մո տե ցու մը, որ ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն չի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից իրա կա նաց
վող մի շարք գոր ծարք ներ որո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ևս «Ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով դի տարկ վում են որ պես ապ րան քի մա տա կա
րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք ներ: Նշված գոր ծարք նե րից են, մաս
նա վո րա պես, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ 
սահ ման ված գոր ծարք նե րը: 

Այս պես, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց
ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն՝ մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում եր կու և ավե լի թվով ան գամ ան ձի սե փա
կա նու թյու նը կամ ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող նույն տե սա կի հետևյալ գույ
քի` բնա կա րա նի, առանձնա տան (այդ թվում` անա վարտ (կի սա կա ռույց)), ան ձնա կան օգ տա
գործ ման ավ տո մե քե նայի, գյու ղատնտե սա կան նշա նա կու թյան և բնա կա վայ րե րի հո ղե րի, 
ավ տոտ նա կի, որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց օտար ման դեպ քե րում ապ րան քի 
մա տա կա րա րում է հա մար վում այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում երկ րորդ և ավե լի թվով նույն 
տե սա կի գույ քի օտա րու մը, եթե օտա րու մը կա տար վում է տվյալ գույ քի ձեռք բեր մա նը հա
ջոր դող մեկ տա րին չգե րա զան ցող ժա մա նա կա հատ վա ծում:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 86– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ իրա
վա կան ակ տը մեկ 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 օրեն քի պա հանջնե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյու նը մեկ նա
բա նե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 86– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով սահ ման
ված՝ իրա վա կան ակ տը դրա նում պա րու նա կող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի 
նշա նա կու թյամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից իրա կա նաց ված գոր ծար քը հա մար վում է ապ րան քի 
մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք՝ հետևյալ պայ ման նե րի 
միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

–   թե՛ առա ջին, թե՛ հա ջոր դող գոր ծարք նե րով տե ղի է ունե ցել ան ձի սե փա կա նու թյու նը 
հան դի սա ցող գույ քի օտա րում,

–   թե՛ առա ջին, թե՛ հա ջոր դող օտա րում նե րը կա տար վել են որևէ ձևով հա տուց ման դի
մաց, այ սինքն՝ գույ քի օտար ման դի մաց օտա րո ղը ստա ցել է կամ պետք է ստա նա 
վճար կամ այլ հան դի պա կան կա տա րում: Հետևա բար, օրի նակ, եթե ան ձն իր սե փա
կա նու թյու նը հան դի սա ցող նույն տե սա կի որևէ գույքն օտա րել է նվի րատ վու թյան 
գոր ծար քով, որի դեպ քում գույքն օտա րո ղը որևէ վճար կամ այլ հան դի պա կան կա
տա րում չի ստա նում, ապա այդ պի սի գոր ծար քը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի քննարկ վող դրույ թի իմաս տով չի կա րող հա մար վել ապ րան քի մա
տա կա րա րում: Միա ժա մա նակ, եթե նույն օրա ցու ցային տա րում նվի րատ վու թյան 
գոր ծար քը նույն տե սա կի գույ քի օտար ման առա ջին գոր ծարքն է, ապա դրան հա ջոր
դող նույն տե սա կի գույ քի՝ հա տուց ման դի մաց կա տար վող օտար ման գոր ծար քը ևս 
«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի քննարկ վող դրույ թի իմաս տով չի 
կա րող հա մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում: Այս դեպ քում ապ րան քի մա տա կա րա
րում կա րող են հա մար վել նույն օրա ցու ցային տա րում հա տուց ման դի մաց նույն տե
սա կի գույ քի օտար ման առա ջին գոր ծար քին հա ջոր դող հա տուց ման դի մաց օտար
ման երկ րորդ և հա ջոր դող գոր ծարք նե րը:
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–   գոր ծար քով օտար վել է այն պի սի տե սա կի գույք, որ պի սի տե սա կի գույք (բ նա կա րան, 
առանձնա տուն (այդ թվում` անա վարտ (կի սա կա ռույց)), ան ձնա կան օգ տա գործ ման 
ավ տո մե քե նա, գյու ղատնտե սա կան նշա նա կու թյան և բնա կա վայ րե րի հո ղեր, ավ
տոտ նակ) նախ կի նում մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում ար դեն օտար վել է նույն 
ան ձի կող մից (այ սու հետև՝ նույն տե սա կի գույք): Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում նշել, որ քննարկ վող իրա վա կան նոր մում կի րառ ված « նույն տե սա
կի գույք» եզ րույ թը նշա նա կում է միան ման հատ կա նիշ նե րով օժտված, միև նույն 
նպա տա կային նշա նա կու թյուն ունե ցող գույք: Այս պես, օրի նակ, բնա կա րա նը և 
առանձնա տու նը չեն կա րող քննար վող նոր մի իմաս տով հա մար վել նույն տե սա կի 
գույք, քա նի որ, թեև դրանք եր կուսն էլ ունեն միև նույն նպա տա կային նշա նա կու թյու
նը, այն է՝ նա խա տես ված են մարդ կանց բնակ վե լու հա մար, այ նուա մե նայ նիվ, դրանք 
չու նեն միան ման հատ կա նիշ ներ, քա նի որ բնա կա րա նը շեն քում գտնվող առան ձին 
տա րածք է` բաղ կա ցած բնա կե լի և օժան դակ մա սե րից, օժտված կո մու նալ հար մա րու
թյուն նե րով, իսկ առանձնա տու նը առան ձին հո ղա մա սի վրա կա ռուց ված, բնա կե լի, 
օժան դակ և կո մու նալ հար մա րու թյուն նե րով օժտված շի նու թյուն է: Հետևա բար 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ, օրի նակ, առա ջին գոր ծար քով 
հա տուց ման դի մաց օտար վել է բնա կա րան, իսկ երկ րորդ գոր ծար քով՝ առանձնա
տուն, ապա «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով առանձնա
տունն օտա րե լու գոր ծար քը չի կա րող հա մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում, քա նի 
որ առ կա չէ նույն տե սա կի գույ քի երկ րորդ և հա ջոր դող օտա րում:

–   գոր ծար քը նույն տե սա կի գույ քի՝ մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում օտար ման հեր
թա կան գոր ծարք է, որը նույն ան ձի կող մից իրա կա նաց վում է երկ րորդ կամ ավե լի 
թվով ան գամ: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 
օրա ցու ցային տա րին նե րա ռում է հուն վա րի 1– ից մինչև դեկ տեմ բե րի 31– ն ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծը: Այ սինքն՝ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս
տով երկ րորդ և հա ջոր դող գոր ծարք ներն ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վե լու հա
մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի նույն տե սա կի թե՛ առա ջին, թե՛ երկ րորդ և հա ջոր դող 
գոր ծարք ներն իրա կա նաց ված լի նեն միև նույն թվա կա նի հուն վա րի 1– ից մինչև դեկ
տեմ բե րի 31– ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

–   գոր ծար քով օտար վել է գույք, որը ձեռք է բեր վել օտար մա նը նա խոր դող մինչև մեկ 
տար վա ըն թաց քում: Այ սինքն՝ որ պես զի երկ րորդ կամ հա ջոր դող գոր ծար քով նույն տե
սա կի գույ քի օտար ման գոր ծար քը հա մար վի ապ րան քի մա տա կա րա րում, օտար վող 
գույ քը պետք է ձեռք բեր ված լի նի օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ եթե գոր ծար քը բա վա րա րում է վե րը նշված բո լոր 
պայ ման նե րին, ապա այն «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով հա
մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք, իսկ 
եթե նշված պայ ման նե րից որևէ մե կը բա ցա կա յում է, ապա գոր ծար քը չի կա րող հա մար վել 
ապ րան քի մա տա կա րա րում: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդրի կող մից որ դեգ րած մո տեց ման 
հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վում են մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց
քում նույն տե սա կի գույ քի օտար ման երկ րորդ և հե տա գա գոր ծարք նե րը, եթե օտար վող 
գույ քը ձեռք է բեր վել օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում քննար կել 
հետևյալ հնա րա վոր իրա վի ճակ նե րը.

Այս պես, եթե ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը մեկ օրա ցու
ցային տար վա ըն թաց քում իրա կա նաց րել է նույն տե սա կի գույ քի օտար ման եր կու գոր ծարք, 
որոն ցից առա ջի նով օտա րել է այն գույ քը, որը ձեռք է բեր վել օտար ման պա հին նա խոր դող 
մեկ տա րուց ավե լի վաղ, իսկ երկ րորդ գոր ծար քով օտա րել է այն գույ քը, որը ձեռք է բե րել 
օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում, ապա, ը ստ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6– րդ հոդ վա ծի վե րը նշված կար գա վոր ման՝ օտար ման երկ րորդ գոր ծար քը դի տարկ վում է 
որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք: 
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Այն դեպ քում, սա կայն, երբ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը 
մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում առա ջին գոր ծար քով օտա րում է այն գույ քը, որը 
ձեռք է բե րել օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում, իսկ երկ րորդ գոր ծար քով՝ այն 
գույ քը, որը ձեռք է բեր վել օտար ման պա հին նա խոր դող մեկ տա րուց ավե լի վաղ, ապա 
օրենսդրի որ դեգ րած մո տեց ման հա մա ձայն՝ այս իրա վի ճա կում երկ րորդ գոր ծար քը չի կա
րող դի տարկ վել որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում: Ը նդ որում, նման պայ ման նե րում առա
ջին գոր ծար քը նույն պես չի կա րող դի տարկ վել որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում, քա նի որ 
քննարկ վող իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում է երկ րորդ և 
ավե լի թվով նույն տե սա կի գույ քի օտա րու մը: 

Առաջ նորդ վե լով նույն տրա մա բա նու թյամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
նաև, որ միայն այն փաս տը, որ մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում նույն տե սա կի գույ քի 
օտար ման երկ րորդ գոր ծար քը հա մար վել է ապ րան քի մա տա կա րա րում, ինքնին բա վա րար 
չէ, որ պես զի նույն օրա ցու ցային տա րում նույն տե սա կի եր րորդ գույ քի օտար ման գոր ծար քը 
ևս դի տարկ վի որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում: Մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում 
նույն տե սա կի գույ քի օտար ման եր րորդ գոր ծար քը ևս ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մա րե
լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ, այդ գոր ծար քով օտար վող գույ քը ձեռք բեր ված լի նի օտար մա
նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ
ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված գույ քի օտար ման երկ
րորդ կամ հա ջոր դող գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մա րե լու տե սան կյու նից է ա
կան է, որ տվյալ գոր ծար քով մեկ օրա ցու ցային տա րում թվով երկ րորդ կամ հա ջոր դող ան
գամ օտար վի այն պի սի գույք, որը ձեռք է բեր վել օտար մա նը նա խոր դող մեկ տար վա ըն
թաց քում, իսկ նույն օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում առա ջին գոր ծար քով օտար ված գույ
քը ֆի զի կա կան ան ձի կող մից ձեռք բե րե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը որևէ նշա նա կու թյուն չու
նի նույն օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում հե տա գա յում նույն տե սա կի գույքն օտա րե լու 
գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում որա կե լու հա մար: 

Այլ կերպ ասած՝ գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մա րե լու հա մար է ա կան է ոչ 
թե դրան նա խոր դող գոր ծարք նե րով օտար ված նույն տե սա կի գույ քի ձեռք բեր ման, այլ հենց 
տվյալ գոր ծար քով օտար վող գույ քի ձեռք բեր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է օրենսդրի կող մից իրա վա հա
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյու նում առ կա «ե թե օտա
րու մը կա տար վում է տվյալ գույ քի ձեռք բեր մա նը հա ջոր դող մեկ տա րին չգե րա զան ցող 
ժա մա նա կա հատ վա ծում» ար տա հայ տու թյան տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից, որում 
օրենսդիրն օգ տա գոր ծել է «տ վյալ գույ քի» ար տա հայ տու թյու նը՝ նկա տի ունե նա լով 
քննարկ վող գոր ծար քով օտար վող գույ քը, այլ ոչ թե նույն օրա ցու ցային տար վա ըն թաց
քում նախ կի նում օտար ված գույ քը: 

Այս պի սով, մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում երկ րորդ և հա ջոր դող նույն տե սա կի 
գույ քի օտար ման գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում որա կե լու հա մար այդ գույ քի ձեռք
բեր ման և օտար ման գոր ծարք նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը չպետք է գե րա զան
ցի մեկ տա րին` ան կախ այն հան գա ման քից, թե երբ է ձեռք բեր վել տվյալ օրա ցու ցային տա
րում առա ջինն օտար ված գույ քը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն գոր
ծով իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հից հե տո ««Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 19.12.2012 թվա կա նի թիվ 
ՀՕ– 240– Ն օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2013 թվա կա նին) 4– րդ հոդ վա ծով «Ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը շա րադրվել է նոր խմբագ րու
թյամբ, ին չի ար դյուն քում նախ կի նում գոր ծող խմբագ րու թյան 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր
րորդ պար բե րու թյունն ը ստ է ու թյան վե րա շա րադրվել է 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ 
պար բե րու թյան «բ» են թա կե տում, որ պի սի պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում ներն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում նույն տե սա
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կի գույ քի օտար ման գոր ծարք նե րը որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում դի տար կե լու վե րա
բե րյալ հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև 01.01.2013 թվա կա նից հե տո ծա գած իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ այն հար ցին, 
թե ինչ պես է հաշ վարկ վում իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու
թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ 
պար բե րու թյան իմաս տով ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծար քով օտար ված 
գույ քի ձեռք բեր ման և օտար ման միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ նշված հար ցը ևս է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծար քը «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով ապ րան քի մա տա կա րա րում դի տար կե լու հա մար, քա
նի որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ սահ
ման ված մյուս պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պայ ման նե րում գոր ծար քը կա
րող է ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վել միայն այն դեպ քում, երբ ֆի զի կա կան ան ձը 
գույքն օտա րել է ձեռք բեր ման պա հից մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ քննարկ վող իրա
վի ճակ նե րում գոր ծարք նե րի կնքման պա հի օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րին.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ
մամբ պե տա կան գրանցման են թա կա իրա վունքնե րը ծա գում են դրանց գրանցման պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 301– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի 
հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունքնե րը են թա կա են պե տա կան գրանցման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 301– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ շար ժա կան 
գույ քի հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունքնե րը են թա կա են պե տա կան 
գրանցման` սույն օրենսգրքով և այլ օրենքնե րով նա խա տես ված դեպ քե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 441– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝   պայ մա նա
գիրն ուժի մեջ է մտ նում և կող մե րի հա մար պար տա դիր է դառ նում կնքե լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 449– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` այն պայ մա
նա գի րը, որից ծա գող իրա վունքնե րը են թա կա են պե տա կան գրանցման, կնքված է հա մար
վում այդ իրա վուն քի գրանցման պա հից:

« Ճա նա պար հային երթևե կու թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
13– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝  տ րանսպոր տային մի ջոց նե րի սե փա կա նու թյան, 
գրա վի և լի զին գի պայ մա նագ րով վար ձա կա լու թյան իրա վունքնե րը են թա կա են պե տա կան 
գրանցման: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
տրանսպոր տային մի ջո ցի հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող տրանսպոր տային մի ջո
ցի սե փա կա նու թյան, գրա վի և լի զին գի պայ մա նագ րով վար ձա կա լու թյան իրա վուն քը ծա
գում է (պե տու թյու նը ճա նա չում է) պե տա կան գրանցման պա հից:

Վե րը նշված իրա վա կան կար գա վո րում նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան շարժ գույ քի և տրանսպոր տային մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ 
գոր ծարք նե րը կնքված են հա մար վում և դրանց նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն ան
ձանց մոտ ծա գում է օրեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան գրանցման պա հից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ինչ պես իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ, այն պես էլ ««Ավե լաց ված ար ժե քի հար
կի մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 19.12.2012 
թվա կա նի թիվ ՀՕ– 240– Ն օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2013 թվա կա նին) 4– րդ հոդ վա ծով 
«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տում կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րից հե տո գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տում սպա ռիչ 
կեր պով սահ ման ված է այն գույ քե րի ցան կը, որոնց օտա րու մը նույն պար բե րու թյամբ սահ
ման ված մյուս պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում հա մար վում է ապ րան
քի մա տա կա րա րում: Ը նդ որում, քննարկ վող նոր մե րով սահ ման ված գույ քե րի ցան կում նե
րառ ված են ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա նող ան շարժ գույ քը և ան ձնա կան օգ տա գործ ման 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րը, այ սինքն՝ այն պի սի գույք, որի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
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իրա վուն քի ծա գու մը և դա դա րումն օրենսդիրն այլ իրա վա կան ակ տե րով պայ մա նա վո րել է 
պե տա կան գրանցմամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝  այն դեպ քե
րում, երբ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանցման, ձեռք բե րո ղի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է դրա գրանցման պա հից:

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ այն դեպ քե րում, երբ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան 
գրանցման, գոր ծար քը կա րող է կնքված հա մար վել միայն դրա նից ծա գող իրա վունքնե րը, 
տվյալ դեպ քում՝ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը գրան ցե լու պա հից: 

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան շարժ գույ քի և տրանսպոր տային 
մի ջոց նե րի օտար ման պա հը հա մընկ նում է օտար ման գոր ծար քից ծա գող իրա վունքնե րի 
պե տա կան գրանցման պա հի հետ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար
կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա տես ված՝ քննարկ վող գոր ծարք
ներն ապ րան քի մա տա կա րա րում դի տար կե լու հա մար այդ գոր ծար քով օտար վող գույ քի՝ 
օտա րո ղի կող մից ձեռք բեր ման պա հը վեր ջի նիս ան վամբ նշված գույ քի նկատ մամբ սե փա
կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանցման պահն է: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ վճա րող ներ են 
հա մար վում օրեն քով սահ ման ված կար գով ինքնու րույն տնտե սա կան (ձեռ նար կա տի րա
կան) գոր ծու նե ու թյուն վա րող և նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծում թվարկ ված գոր ծարք ներ 
(գոր ծառ նու թյուն ներ) իրա կա նաց նող ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք, իրա վա բա
նա կան ան ձի կար գա վի ճակ չու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րը (այ սու հետ` ան ձինք), բա ցա ռու
թյամբ նույն հոդ վա ծով և նույն օրեն քի 3– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րի: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ վճա րող նե րի 
կող մից հարկ վող գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) իրա կա նաց ման դեպ քում ապ
րանքնե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ան հա տույց (մաս նա կի հա
տուց մամբ) սպառ ման, ինչ պես նաև դրա հետ կապ ված հար կային պար տա վո րու թյան 
(ԱԱՀ– ի հաշ վարկ ման) ծագ ման պահ է հա մար վում այն պա հը, երբ ապ րանքնե րը առաք վել 
կամ հանձն վել են գնորդ նե րին կամ ծա ռա յու թյուն նե րը մա տուց վել են պատ վի րա տու նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ««Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 19.12.2012 թվա կա նի թիվ 
ՀՕ– 240– Ն օրեն քով (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2013 թվա կա նին) փո փո խու թյուն է կա տար վել 
նաև «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծում, որը շա րադրվել է 
հետևյալ խմբագ րու թյամբ. « Սույն օրեն քով սահ ման ված կար գով ԱԱՀ վճա րում են ԱԱՀ 
վճա րող հա մար վող և (կամ) ԱԱՀ– ի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրող ան ձինք»: Միա ժա
մա նակ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քը լրաց վել է 3.1– րդ հոդ վա ծով, որի 
3– րդ կե տի «ա» են թա կե տի հա մա ձայն՝   նույն օրեն քով այլ բան սահ ման ված չլի նե լու դեպ
քում նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք ներ (գոր ծառ
նու թյուն ներ) իրա կա նաց նե լու դեպ քում ԱԱՀ– ի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրում են ան
հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք, եթե նրանց իրա կա նաց րած գոր
ծարք նե րը, նույն օրեն քի հա մա ձայն, ապ րան քի մա տա կա րա րում են:

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող կար գա վո րում նե րի 
հա մա ձայն՝ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով ԱԱՀ վճա րող ներ են հա մար
վել նաև նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծում թվարկ ված գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) իրա
կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձինք: Ը նդ որում, որ պես ը նդ հա նուր կա նոն սահ ման ված է եղել, 
որ ԱԱՀ վճա րող ան ձանց հա մար ապ րան քի մա տա կա րար ման պահ է հա մար վել այն պա
հը, երբ ապ րան քը հանձն վել է գնոր դին: 

Մինչ դեռ 01.01.2013 թվա կա նից օրենսդի րը տա րան ջա տել է ԱԱՀ վճա րող հա մար վող և 
ԱԱՀ– ի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրող ան ձանց հաս կա ցու թյուն նե րը, և ը ստ նշված 
տա րան ջատ ման, «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով ապ րան քի 
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մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք ներ իրա կա նաց րած ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք 01.01.2013 թվա կա նից հե տո հա մար վում են ոչ թե ԱԱՀ վճա րող, 
այլ ԱԱՀ– ի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրող ան ձինք: 

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը փո փո խու թյան չի են թարկ վել, որ պի սի պայ ման նե րում 
Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 01.01.2013 թվա կա նից հե տո «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես նույն օրեն քի իմաս
տով ԱԱՀ վճա րող հա մար վող ան ձանց:

Ն ման պայ ման նե րում անդրա դառ նա լով ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա
կան ան ձանց կող մից իրա կա նաց վող՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծար քով 
օտար ված գույ քի օտար ման պա հի հար ցին` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 01.01.2013 թվա
կա նից հե տո ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե տով նա խա
տես ված գոր ծարք նե րի իրա կա նաց ման դեպ քում ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի
կա կան ան ձանց մոտ ապ րան քը հանձնե լու պա հը պետք է հա մար վի տվյալ գոր ծար քով գույ քը 
ձեռք բե րող ան ձի՝ տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման պա հը, 
քա նի որ 01.01.2013 թվա կա նից հե տո ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ «Ավե
լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան 
«բ» են թա կե տով նա խա տես ված գոր ծարք նե րի իրա կա նաց ման դեպ քում «Ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի չէ, իսկ ԱԱՀ– ի վճար ման պար տա վո րու
թյուն կրող ան ձանց կող մից ապ րան քը հանձնե լու պա հի վե րա բե րյալ որևէ այլ կար գա վո րում 
«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված չէ: 

Ինչ վե րա բե րում է մինչև 01.01.2013 թվա կա նը ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին, այդ 
թվում՝ սույն գոր ծով քննարկ ման առար կա իրա վա հա րա բե րու թյա նը, ապա Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սով սահ ման ված ապ րան քի հանձն ման պա հի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր կա նո նը պետք է 
կի րառ վի նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված 
գոր ծարք նե րով օտար վող գույ քի առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, և ը ստ այդմ, որ
պես ապ րան քը հանձնե լու պահ, հետևա բար նաև` ֆի զի կա կան ան ձի մոտ հար կային պար
տա վո րու թյան (ԱԱՀ– ի հաշ վարկ ման) առա ջաց ման պահ, պետք է դի տարկ վի գույ քը ձեռք 
բե րող ան ձի՝ տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման պա հը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը բխում է այն հան գա ման քից, որ մինչև 
01.01.2013 թվա կա նը գոր ծող «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սով նա խա տես ված՝ ապ րան քը հանձնե լու պահն օտար վող գույ քը ձեռք բե րո ղին 
փաս տա ցի հանձնե լու պա հը դի տար կե լու պա րա գա յում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ գույ քի 
փաս տա ցի հանձն ման և ձեռք բե րո ղի կող մից դրա նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
գրանցման պա հե րը կա րող են չհա մընկ նել: Այդ պի սի դեպ քե րում հնա րա վոր է ստեղծ վի այն
պի սի իրա վի ճակ, երբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի ուժով ան ձի մոտ կա ռա ջա նա հար կային պար տա վո րու թյուն այն դեպ քում, երբ գույ քը 
փաս տա ցի հանձն վել է ավե լի վաղ, քան դրա նկատ մամբ գրանցվել է ձեռք բե րո ղի սե փա կա
նու թյան իրա վուն քը, այլ կերպ ասած՝ ան ձի մոտ հար կային պար տա վո րու թյու նը կա ռա ջա նա 
ավե լի վաղ, քան օրեն քով նա խա տես ված օտա րու մը: Նման պայ ման նե րում առ կա է ան ձի 
նկատ մամբ հար կային օրենսդրու թյամբ նա խա տես ված տույ ժե րի և տու գանքնե րի ան հար կի 
առա ջադրման վտանգ` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված հաշ վե տու ժա մա նա կաշրջա նը, սահ մա նային իրա վի
ճակ նե րով պայ մա նա վոր ված, վրա կհաս նի ավե լի վաղ, քան գույ քի օտա րու մը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ինչ պես իրա վա հա րա բե
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ, այն պես էլ ««Ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
19.12.2012 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 240– Ն օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2013 թվա կա նին) 4– րդ 
հոդ վա ծով «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տում 
կա տար ված փո փո խու թյուն նե րից հե տո գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի 
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հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյան «բ» են թա կե
տով նա խա տես ված գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում կա րող է հա մար վել այն դեպ
քում, երբ, ի թիվս մյուս պայ ման նե րի, գույքն օտա րող ֆի զի կա կան ան ձի՝ տվյալ գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման օր վա և գույ քը ձեռք բե րող ան ձի՝ 
տվյալ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման օր վա միջև ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծը չի գե րա զան ցում մեկ տա րին:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ «NISSAN X– TRAILL 2.5I» մակ նի շի JN1TANT31Z0001631 
նույ նա կա նաց ման հա մա րով ավ տո մե քե նան 16.04.2008 թվա կա նին հաշ վառ վել է Մհեր Կա
կո սյա նի ան վամբ: Մհեր Կա կո սյա նը «NISSAN X– TRAILL 2.5I» մակ նի շի JN1TANT31Z0001631 
նույ նա կա նաց ման հա մա րով ավ տո մե քե նան վա ճա ռել է 20.06.2012 թվա կա նին: Մհեր Կա կո
սյա նը 20.06.2012 թվա կա նին ձեռք է բե րել «VOLKSWAGEN PASSAT 2.8I» մակ նի շի ավ տո մե քե
նան, որը վա ճա ռել է 29.06.2012 թվա կա նին կնքված գոր ծար քով: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լու և Տես չու թյան 16.12.2014 թվա կա նի 
թիվ 1647 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ «NISSAN 
X– TRAILL 2.51» մակ նի շի ավ տո մե քե նան Մհեր Կա կո սյա նը ձեռք է բե րել դեռևս 2008 թվա
կա նին, հետևա բար Մհեր Կա կո սյա նի կող մից մեկ օրա ցու ցային տար վա ըն թաց քում չեն 
կա տար վել նույն տե սա կի գույ քի (ավ տո մե քե նայի) եր կու ձեռք բե րում և եր կու օտա րում: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Դա տա րա նը գտել է, որ օրեն քի իմաս տով Մհեր Կա կո սյա նի 
կող մից իրա կա նաց ված գոր ծարք նե րը չեն կա րող հա մար վել ավե լաց ված ար ժե քի հար կով 
հարկ վող գոր ծարք ներ, իսկ Մհեր Կա կո սյանն այդ հիմ քով չի կա րող հա մար վել ավե լաց ված 
ար ժե քի հարկ վճա րող:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը, 
ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժել է և Դա տա րա նի վճի ռը թո
ղել ան փո փոխ: 

 Մինչ դեռ վե րը նշված վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են, քա նի որ 
«VOLKSWAGEN PASSAT 2.8I» մակ նի շի ավ տո մե քե նայի առու վա ճառ քի գոր ծար քը ԱԱՀ– ով 
հարկ վող որա կե լու հա մար որևէ է ա կան նշա նա կու թյուն չու նի այն հան գա ման քը, թե երբ է 
ձեռք բեր վել «NISSAN X– TRAILL 2.5I» մակ նի շի ավ տո մե քե նան, որը 2012 թվա կա նին առա
ջինն է օտար վել, ին չը հաշ վի չի առնվել ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Մհեր Կա կո սյա նի կող մից 29.06.2012 թվա կա նին 
իրա կա նաց ված ավ տո մե քե նայի օտար ման գոր ծարքն «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով որ պես ապ րան քի մա տա կա րա րում որա կե լու, հետևա բար նաև 
որ պես ԱԱՀ– ով հարկ վող գոր ծարք դի տար կե լու հա մար Դա տա րա նը պար տա վոր էր պար
զել` արդյո՞ք առ կա են գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում դի տար կե լու հա մար իրա վա
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի եր րորդ պար բե րու թյամբ սահ ման ված բո լոր 
վա վե րա պայ ման նե րը, թե` ոչ, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հիմ նա վոր են բո ղոք բե
րած ան ձի փաս տարկ նե րը Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի սխալ կի րա ռու թյան վե րա բե րյալ: 

Ինչ վե րա բե րում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ և 24– րդ հոդ ված նե րը Վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից կի րա ռած չլի նե լու վե րա բե րյալ բո ղոք բե րած ան ձի փաս
տարկ նե րին, ապա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե („ex officio“)։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ
ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում և դրա ըն դուն ման 
պա հի դրու թյամբ գոր ծող օրենքնե րի հի ման վրա, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ հե տա
գա յում ըն դուն վել է դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ իրա վա
բա նա կան ան ձանց վե րա բե րող՝ նրանց հա մար ավե լի բա րեն պաստ օրենք, և եթե դա նա
խա տես ված է այդ օրեն քով։
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Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, գտնե լով, որ վի ճե լի գոր ծարքն ապ րան քի մա տա կա րա րում 
չէ, և նշված հիմ քը բա վա րար հա մա րե լով Տես չու թյան 16.12.2014 թվա կա նի թիվ 1647 որո
շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար, վեր ջի նիս իրա վա չա փու թյու նը հեր քող կամ հաս տա տող 
մյուս հան գա մանքնե րը, այդ թվում՝ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ և 24– րդ հոդ ված
նե րի կի րա ռե լի ու թյան հար ցը քննու թյան առար կա չի դարձրել:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, առանց հաշ վի առ նե լու Դա տա րա նի կող մից թույլ տրված վե
րոգ րյալ խախ տու մը, Դա տա րա նի վճի ռը հիմ նա վոր է հա մա րել՝ իր պատ ճա ռա բա նու թյուն
նե րի հիմ քում ևս դնե լով բա ցա ռա պես այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի գոր ծարքն ապ րան քի 
մա տա կա րա րում չի հա մար վում:

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն որոշ մամբ վի ճե լի գոր ծարքն ապ
րան քի մա տա կա րա րում հա մար վե լու հան գա ման քը սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած դիր քո րո
շում նե րի լույ սի ներ քո պար զե լու, ինչ պես նաև գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո
նե („ex officio“) պար զե լու սկզբուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու և վի ճարկ վող որոշ ման իրա վա չա փու թյու նը օրեն քով սահ ման
ված կար գով գնա հա տե լու հա մար սույն գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 151– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար:

5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են եղել 
դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա տա կան 
պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դրվում 
են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

22.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:
2.  Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն

թաց քում: 
3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/11054/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/11054/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Բա բա յան
 Դա տա վոր ներ`   Ա. Աբո վյան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 

եկա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 11.05.2016 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի « Հայ Ռուս կո գե նե րա ցիա» 
ՓԲԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ Կո մի տե ի (ի րա վա նա խորդ` ՀՀ ֆի նանսնե րի նա
խա րա րու թյուն (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն))` Կո մի տե ի ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման 
և դի տարկ ման վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 
ստուգ ման 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 թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Վար չու թյան 

27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

19.10.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է` Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 
1002942 ստուգ ման ակ տը ճա նաչ վել է ան վա վեր:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 23.03.2016 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա կազ մա
կերպ ման հիմ քով Նա խա րա րու թյու նը փո խա րին վել է իրա վա հա ջոր դով` Կո մի տե ով:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 11.05.2016 
թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տե ի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 19.10.2015 թվա
կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեն:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ

նա վո րում նե րով.
1. Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 46– րդ 

հոդ վա ծը, «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծը:
Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը եկել է սխալ եզ րա հանգման` Ըն կե րու թյան կող մից լի ցեն զիա 

ստա նա լու հայտ ներ կա յաց նե լը և պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող ան դոր րա գի րը 
բա վա րար հա մա րե լով Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը լի ցեն զա վոր ված հա մա րե լու հա մար 
այն պա րա գա յում, երբ լի ցեն զա վո րող մար մի նը դեռևս որո շում չէր կա յաց րել Ըն կե րու թյա նը 
լի ցեն զիա տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ: Հետևա բար Ըն կե րու թյունն իրա կա նաց րել է առանց 
լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն և պետք է են թարկ վեր պա տաս խա
նատ վու թյան « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի հիմ քով:

2. Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ, 42– րդ 
հոդ ված նե րը, «Ավե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ « Շա հու թա հար կի մա

սին» ՀՀ օրեն քը հաշ վեգրման եղա նա կով եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ վա ռում իրա կա
նաց նե լու պար տա վո րու թյու նը կախ վա ծու թյան մեջ է դնում ոչ թե պայ մա նագ րի պայ ման նե
րից կամ սա կա գին սահ ման ված լի նե լու հան գա ման քից, այլ եկա մուտ նե րի ստաց ման իրա
վուն քը ձեռք բե րե լու կամ եկամ տի հա մար նա խա տես ված ծախ սե րը ճա նա չե լու պա հից: 
Ավե լին` Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
վճա րու մը կա տա րե լու պայ ման ներն ան խու սա փե լի ո րեն վրա էին հաս նե լու` հաշ վի առ նե լով 
Ըն կե րու թյան կող մից կա տար ված աշ խա տանքնե րի և ներդ րում նե րի ծա վա լը:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ « Հա յաս տա նի է լեկտրա կան 
ցան ցեր» ՓԲԸ– ին է լեկտրաէ ներ գիան առաք վել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
շրջա նակ նե րում, հետևա բար այն «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս
տով հա մար վում է «ապ րան քի մա տա կա րա րում»: Այ սինքն` Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նի 
ըն թաց քում ար տադ րել և առա քել է է լեկտրա կան է ներ գիա, որի դի մաց ստաց վե լիք գու մա
րից են թա կա էր հաշ վարկ ման ավե լաց ված ար ժե քի հարկ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 11.05.2016 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան կամ « կա յաց նել նոր 
դա տա կան ակտ»:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վճռա բեկ բո ղո քը զուրկ է իրա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյու նից, բո ղո քում բեր ված 

փաս տարկ ներն իրա կա նու թյա նը չեն հա մա պա տաս խա նում, իսկ վճռա բեկ բո ղոք ներ կա
յաց նե լը կրում է ձևա կան բնույթ: Վճռա բեկ բո ղո քում նշված` Վար չու թյան 27.09.2013 թվա
կա նի թիվ 1002942 ակ տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ առա ջադրված` ՀՀ պե տա կան բյու ջե 
վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը չի հա մա պա տաս խա նում իրա կա նու թյա նը:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1. ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 03.12.2008 թվա կա

նի թիվ 670Ա որոշ մամբ Ըն կե րու թյա նը «Ինքնա վար ջեր մային է լեկտրա կա յան– 1 (Ի ՋԷԿ– 1)» 
կա յա նի կա ռուց ման հա մար տրվել է «Է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված 
ար տադ րու թյան կա յա նի կա ռուց ման» թիվ 0303 լի ցեն զիան, որը գոր ծում է 03.12.2008 թվա
կա նից մինչև 07.10.2009 թվա կա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ.. 54– 60):

2. ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 06.08.2010 թվա
կա նի թիվ 418Ա որոշ մամբ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար տադ րու
թյան «Ինքնա վար ջեր մային է լեկտրա կա յան– 1 (Ի ՋԷԿ– 1)» կա յա նի կա ռուց ման հա մար Ըն
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կե րու թյա նը տրա մադրված թիվ 0303 լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը եր կա րաձ գե լու 
վե րա բե րյալ Ըն կե րու թյան հայ տը մերժվել է: Նույն որոշ ման հա մա ձայն` նշված լի ցեն զիայի 
գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 
30.09.2009 թվա կա նի թիվ 607Ա որոշ մամբ եր կա րաձգվել էր մինչև 07.08.2010 թվա կա նը, սա
կայն կա յա նի կա ռուց ման աշ խա տանքնե րը չեն ավարտ վել (հա տոր 1– ին, գ.թ. 70– 73):

3. ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 21.12.2011 թվա կա
նի թիվ 598Ա որոշ մամբ Ըն կե րու թյա նը 15 տա րի ժամ կե տով տրա մադրվել է Երևան քա ղա քի 
Ավան վար չա կան շրջա նում` է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար տադ րու
թյան «Ինքնա վար ջեր մային է լեկտրա կա յան– 1 (Ի ՋԷԿ– 1)» կա յա նում «Է լեկտրա կան է ներ
գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան» թիվ 0442 լի ցեն զիան (հա տոր 1– ին, գ.թ. 61– 68):

4. ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող մից 21.12.2011 
թվա կա նին ըն դուն ված և 21.01.2012 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ 602Ա որոշ ման 1– ին կե տի 
հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար տադ րու թյան 
«Ինքնա վար ջեր մային է լեկտրա կա յան– 1 (Ի ՋԷԿ– 1)» կա յա նից առաք վող է լեկտրա կան է ներ
գիայի սա կա գի նը սահ ման վել է 36,369 ՀՀ դրամ/կՎտժ` առանց ավե լաց ված ար ժե քի հար կի, 
և 43,643 ՀՀ դրամ/կՎտժ` նե րա ռյալ ավե լաց ված ար ժե քի հար կը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 24):

5. 21.12.2009 թվա կա նին Ըն կե րու թյան (Կա ռու ցող), « Հա յաս տա նի է լեկտրա կան ցան
ցեր» ՓԲԸ– ի (Բաշ խող) և « Հաշ վար կային կենտրոն» ՓԲԸ– ի (Ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող) 
միջև կնքված « Կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման» թիվ ENA– 09– 27 պայ մա նագ րի 1.1– րդ կե տի հա մա ձայն` 
Կա ռու ցո ղը կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա տար ման ըն թաց քում ար
տադրվող է լեկտրաէ ներ գիան առա քում է Բաշ խո ղին, Ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցո ղը հաշ
վա ռում է այն, իսկ Բաշ խո ղը վճա րում է առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար պայ մա նագ
րով սահ ման ված կար գով: Նույն պայ մա նագ րի 3.1– րդ կե տի հա մա ձայն` Բաշ խո ղը վճա
րում է կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում ստաց ված է լեկտրաէ
ներ գիայի հա մար պայ մա նագ րի 6.1– րդ կե տում նշված ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը 
կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի որո շում նե րի պատ ճեն նե րը Կա ռու ցո ղի կող մից ներ կա յաց նե
լուց և է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) առու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ուժի մեջ մտ նե լուց 
հե տո մինչև առա ջին հաշ վար կային ամս վան հա ջոր դող ամ սի 25– ը: Նույն պայ մա նագ րի 
6.1– րդ կե տի հա մա ձայն` Կա ռու ցո ղը ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
հանձնա ժո ղո վի կող մից տրված է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն
զիայի որոշ ման պատ ճե նը և առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) հա մար սա կագ նի 
սահ ման ման մա սին որոշ ման պատ ճե նը ներ կա յաց նում է Բաշ խո ղին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 
14– 19): 

6. Ըն կե րու թյան (Վա ճա ռող) և « Հա յաս տա նի է լեկտրա կան ցան ցեր» ՓԲԸ– ի (Գ նորդ) 
միջև 25.01.2012 թվա կա նին կնքված «Է լեկտրաէ ներ գիայի առու վա ճառ քի (...)» թիվ 
ENA–  12–  01 պայ մա նագ րի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` Վա ճա ռո ղը վա ճա ռում, իսկ Գնորդն ամ
բող ջու թյամբ գնում է Վա ճա ռո ղի առա քած է լեկտրաէ ներ գիան` նույն պայ մա նագ րով սահ
ման ված կար գով (հա տոր 1– ին, գ.թ. 25– 35):

7.  Վար չու թյան կող մից 27.09.2013 թվա կա նին կազմ ված թիվ 1002942 ակ տի հա մա
ձայն` Ըն կե րու թյու նում կա տար ված ստուգ ման ար դյուն քում պարզ վել է հետևյա լը.

ա) Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` Ըն կե րու թյու նը խախ տել է « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի և 
42– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րը: Այս պես, ը ստ ստուգ ման ակ տի` Ըն կե րու թյու նը 2012 թվա կա
նի նոյեմ բե րի 30– ին 2012 թվա կա նի հուն վա րի 1– ի մա տա կա րար ման ամ սաթ վով է լեկտրո
նային եղա նա կով դուրս է գրել 406.913.160 ՀՀ դրամ (այդ թվում ավե լաց ված ար ժե քի հարկ` 
67.818.860 ՀՀ դրամ) գու մա րով թիվ Ա1581308449 հար կային հա շի վը, որը վե րա բե րում է 
2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից մինչև 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րը նե րա ռյալ առաք ված 
է լեկտրաէ ներ գիայի ծա վալ նե րին, որոնց գու մար ներն ամ բող ջու թյամբ ցույց է տվել 2012 
թվա կա նի հուն վար ամս վա ավե լաց ված ար ժե քի հար կի հաշ վար կով: Վե րը նշված հաշ վով 
2011 թվա կա նին վե րա բե րող առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի ծա վա լը գու մա րային ար տա
հայ տու թյամբ կազ մում է 215.292.636 ՀՀ դրամ (այդ թվում ավե լաց ված ար ժե քի հարկ` 
35.882.106 ՀՀ դրամ): Այ սինքն` Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նի իրաց ման շրջա նա ռու թյու նը 
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պա կաս է ցույց տվել 179.410.530 ՀՀ դրա մով, որին վե րա բե րող հա մա խառն եկամ տից նվա
զե ցում նե րը կազ մել են 190.449.995 ՀՀ դրամ, իսկ 2011 թվա կա նի 1 տո կոս նվա զա գույն շա
հու թա հար կը պա կաս է հաշ վար կել 1.735.175 ՀՀ դրա մով: Բա ցի այդ, ստուգ ման ակ տով, 
« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, հաշ վարկ վել է նաև տույժ` 
642.849 ՀՀ դրա մի չա փով` հաշ վի առ նե լով Ըն կե րու թյան ան ձնա կան հաշ վի քար տում առ կա 
գե րավ ճա րը: Այս պի սով, շա հու թա հար կի գծով Ըն կե րու թյա նը ստուգ ման ակ տով առա
ջադրված լրա ցու ցիչ վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը կազ մել է 2.378.024 ՀՀ դրամ:

բ) Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տի 5– րդ կե տի հա մա
ձայն` Ըն կե րու թյու նը խախ տել է «Ավե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 
1– ին կե տի պա հանջնե րը: Այս պես, Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նի իրաց ման շրջա նա ռու թյու
նը 179.410.530 ՀՀ դրա մով պա կաս ցույց տա լու հետևան քով 2011 թվա կա նի հուն վա րից դեկ
տեմ բեր ամի սը նե րա ռյալ հաշ վար կել է ավե լաց ված ար ժե քի հար կի պա կաս գու մար ներ` 
ըն դա մե նը 35.882.106 ՀՀ դրա մի չա փով. այդ գու մարն Ըն կե րու թյու նը ցույց է տվել 2012 թվա
կա նի հուն վա րին, և այն են թա կա է նվա զեց ման: Հա մա ձայն «Ավե լաց ված ար ժե քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 43– րդ հոդ վա ծի` ավե լաց ված ար ժե քի հար կի պա կաս ցույց տրված գու մար նե րը 
(35.882.106 ՀՀ դրամ) 50 տո կոս տու գան քի (17.941.053 ՀՀ դրամ) հետ միա սին` ըն դա մե նը 
53.823.159 ՀՀ դրա մի չա փով, են թա կա են գանձման պե տա կան բյու ջե: Բա ցի այդ, ստուգ
ման ակ տով, հա մա ձայն « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 25– րդ հոդ վա ծի, հաշ վարկ վել է նաև 
տու գանք նվա զեց ված հար կի գու մա րի 10 տո կո սի չա փով, ըն դա մե նը` 3.588.211 ՀՀ դրամ, 
իսկ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րը չեն կի րառ վել Ըն կե րու
թյան ան ձնա կան հաշ վի քար տում առ կա գե րավ ճար նե րի պատ ճա ռով: Այս պի սով, ավե լաց
ված ար ժե քի հար կի գծով Ըն կե րու թյա նը ստուգ ման ակ տով առա ջադրված լրա ցու ցիչ վճար
ման են թա կա գու մա րի չա փը կազ մել է 57.411.370 ՀՀ դրամ, որից են թա կա է պա կա սեց ման 
35.882.106 ՀՀ դրա մը:

գ) Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տի 14– րդ կե տի հա մա
ձայն` Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նին առանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի ար տադ րել և 
առա քել է է լեկտրաէ ներ գիա, որի հա մար, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն, Ըն կե րու թյու նից են թա կա է բռնա գանձման տու գանք` տվյալ գոր ծու նե ու թյան 
հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով (1.000.000 ՀՀ դրամ), ինչ
պես նաև օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը (100.000 ՀՀ դրամ)` որ պես 
վնաս: Այս պի սով, առանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր
ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար Ըն կե րու թյա նը ստուգ ման ակ տով առա ջադրված գանձման 
են թա կա գու մա րի չա փը կազ մել է 1.100.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 48– 52):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի 
վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա
կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար առա ջա ցող պա տաս խա նատ վու թյան 
առանձնա հատ կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար
տադ րու թյան կա յա նի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն քում շա հու
թա հար կի և ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հար կային պար տա վո րու թյուն նե րի առա ջաց
ման հիմ քե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս
նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա
ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

–   արդյո՞ք ան ձը են թա կա է առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու
թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծով սահ
ման ված պա տաս խա նատ վու թյան, եթե է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի 
ար տադ րու թյան կա յա նի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա տար
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ման ըն թաց քում ար տադ րել և բաշխման ցանց է առա քել է լեկտրա կան է ներ գիա` ար
տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան 
լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կետն ավարտ ված լի նե լու պայ ման նե րում, 

–  ի ՞նչ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում է ծա գում է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային 
է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա նի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե
րի ար դյուն քում ար տադրված է լեկտրաէ ներ գիան բաշխման ցանց առա քե լուն ուղղ
ված գոր ծար քի ար ժե քից շա հու թա հարկ և ավե լաց ված ար ժե քի հարկ հաշ վար կե լու 
և վճա րե լու` ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման 
գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձի հար կային պար տա վո րու թյու նը:

1. Վճռա բեկ բո ղոքն առա ջին հիմ քով ան հիմն է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
« Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 46– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ար գել

վում է առանց լի ցեն զիայի զբաղ վել նույն օրեն քով նա խա տես ված լի ցեն զա վոր ման են թա կա 
գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րով: Առանց լի ցեն զիայի նույն օրեն քով նա խա տես ված լի ցեն զա
վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վելն առա ջաց նում է օրեն քով նա խա տես ված պա
տաս խա նատ վու թյուն և լի ցեն զա վոր ման հա մար գանձվող պե տա կան տուր քի գու մա րի չա
փով վնա սի հա տու ցում:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի` ներ կա յումս գոր ծող խմբագ րու թյան 
հա մա ձայն` (...) օրեն քով սահ ման ված լի ցեն զա վոր ման (...) են թա կա գոր ծու նե ու թյունն 
առանց լի ցեն զիայի (...) իրա կա նաց նե լու (...) դեպ քե րում կազ մա կեր պու թյուն նե րից և ան
հատ ձեռ նար կա տե րե րից գանձվում է տու գանք` լի ցեն զիայի կամ թույլտ վու թյան տրման (...) 
հա մար օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի տաս նա պա տի կի չա փով, 
բայց ոչ պա կաս հինգ հա րյուր հա զար դրա մից: (...) Նույն հոդ վա ծի առա ջին (ե թե իրա կա
նաց վող գոր ծու նե ու թյունն օրեն քով են թա կա է լի ցեն զա վոր ման) և երկ րորդ պար բե րու թյուն
նե րում նշված խախ տում ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քե րում խախ տում ներ կա տա րած ան ձան
ցից գանձվում է նաև լի ցեն զա վոր ման հա մար օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի 
գու մա րի չա փով վնա սի հա տու ցում (...):

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
26– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման
ված կար գով չգ րանցված (չ հաշ վառ ված) կամ հար կային մար մին նե րում օրենսդրու թյամբ 
սահ ման ված կար գով չհաշ վառ ված կամ առանց լի ցեն զիայի կամ տվյալ գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու հա մար օրենսդրու թյամբ թույ լատրված վայ րե րից դուրս այդ գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վող ան ձանց կող մից ձեռ նար կա տի րա կան կամ լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լու դեպ քում (ա պօ րի նի գոր ծու նե ու թյուն)` գանձվում է տու գանք` այդ գոր ծու
նե ու թյան ար դյուն քում հար կային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված 
իրաց ման շրջա նա ռու թյան (հա մա խառն եկամ տի) 50 տո կո սի չա փով (...): Նույն հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տու գանքն ապօ րի նի գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նող նե րի հա մար ապօ րի
նի գոր ծու նե ու թյան մա սով վերջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն է (...): 

Օ րենսդի րը « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծով ֆի զի կա կան և իրա վա բա
նա կան ան ձանց հա մար սահ մա նել է պա տաս խա նատ վու թյուն առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա
վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար: Նշված պա տաս խա նատ վու
թյունն առա ջա նում է հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1)  ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք զբաղ վում են գոր ծու նե ու թյան որո շա կի 
տե սա կով, որի իրա կա նաց ման հա մար օրեն քով պա հանջվում է լի ցեն զիա,

2)  ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք այդ գոր ծու նե ու թյունն իրա կա նաց նում են 
առանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի առ կա յու թյան: 

Ընդ որում, վե րը նշված իրա վա խախտ ման հա մար օրենսդի րը որ պես պա տաս խա
նատ վու թյան մի ջոց է ը նտրել տու գան քը, որի չա փը պայ մա նա վոր ված է լի ցեն զա վոր ման 
են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիայի տրա մադրման հա մար օրեն քով սահ
ման ված պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փով և կազ մում է այդ դրույ քա չա փի տաս նա պա տի
կը: Բա ցի այդ, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի ուժով առանց լի ցեն զիայի 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար ֆի զի կա կան և իրա վա
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բա նա կան ան ձան ցից են թա կա է բռնա գանձման նաև լի ցեն զա վոր ման հա մար օրեն քով 
սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը` որ պես վնա սի հա տու ցում:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
26– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ՀՀ իրա
վա կան հա մա կար գում մինչև 01.01.2012 թվա կա նը ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց 
կող մից առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լը դի
տարկ վել է որ պես ապօ րի նի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն: Նշված իրա վա խախտ
ման հա մար օրենսդի րը որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց էր ը նտրել տու գան քը, որի 
չա փը պայ մա նա վոր ված էր լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար
դյուն քում ստաց ված և հար կային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված 
իրաց ման շրջա նա ռու թյու նով (հա մա խառն եկամ տով) և կազ մում էր այդ իրաց ման շրջա նա
ռու թյան (հա մա խառն եկամ տի) 50 տո կո սը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ մինչև 01.01.2012 թվա կա նը 
գոր ծող հար կային օրենսդրու թյան տե սան կյու նից վե րոգ րյալ պա տաս խա նատ վու թյան մի
ջոցն առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց րած ան ձի 
հա մար այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով հա մար վել է վերջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն: 
Այ սինքն` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց րած ան
ձին « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 26– րդ 
հոդ վա ծի հիմ քով պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու և նրա նկատ մամբ լի ցեն զա վոր ման 
են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար դյուն քում ստաց ված և հար կային օրենսդրու թյամբ 
սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված իրաց ման շրջա նա ռու թյան (հա մա խառն եկամ տի) 50 տո
կո սի չա փով տու գան քի նշա նակ ման դեպ քում տվյալ ան ձն ազատ վել է այդ գոր ծու նե ու թյան 
հա մար առա ջա ցող մյուս բո լոր հար կային պար տա վո րու թյուն նե րից:

Փաս տո րեն, առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա
նաց նե լու հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բե րյալ մինչև 01.01.2012 
թվա կա նը գոր ծող հար կային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րը 
հան գում են հետևյա լին.

1. ա ռանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյու նը հան դի սա ցել է 
ապօ րի նի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն, 

2. ա ռանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար 
որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց են թա կա էր կի րառ ման տու գան քը,

3. նշված պա տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցի` տու գան քի չա փը կազ մում էր լի ցեն զա վոր
ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար դյուն քում ստաց ված և հար կային օրենսդրու
թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված իրաց ման շրջա նա ռու թյան (հա մա խառն եկամ
տի) 50 տո կո սը, 

4. ա ռանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար 
ան ձի նկատ մամբ վե րը նշված տու գան քի կի րա ռու մը հա մար վել է վերջ նա կան հար կային 
պար տա վո րու թյուն` ապօ րի նի գոր ծու նե ու թյան մա սով. այդ դեպ քում լի ցեն զա վոր ման են
թա կա հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյան հա մար որևէ այլ հար կային պար տա վո րու թյուն 
չէր կա րող առա ջա նալ:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող և ներ կա յումս գոր
ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի տար բե րու թյուն ներ կա յումս գոր ծող հար
կային օրենսդրու թյան` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող հար կային օրենսդրու թյան տե
սան կյու նից առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյու նը հան դի սա ցել է 
ապօ րի նի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն և այդ պի սի իրա վա խախ տում կա տա րած 
ան ձի նկատ մամբ մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող օրեն քով նա խա տես ված պա տաս խա
նատ վու թյան մի ջո ցի (ի րաց ման շրջա նա ռու թյան 50 տո կո սի չա փով տու գանք) կի րա ռումն 
այդ գոր ծու նե ու թյան մա սով հա մար վել է վերջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն: Մինչ
դեռ ներ կա յումս գոր ծող հար կային օրենսդրու թյան հա մա ձայն` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն
զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ
վու թյան մի ջո ցի (լի ցեն զիայի հա մար օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի դրույ քա չա
փի տաս նա պա տի կի չա փով տու գանք և վնա սի հա տու ցում` պե տա կան տուր քի գու մա րի 
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չա փով) կի րա ռու մը չի հա մար վում վերջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն և ան ձին չի 
ազա տում լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար առա ջա ցող մյուս բո լոր հար
կային պար տա վո րու թյուն նե րից:

«Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քը կար գա
վո րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան մար մին նե րի, նույն օրեն քին հա մա
պա տաս խան է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նող իրա վա բա
նա կան ան ձանց և է լեկտրա կան, ջեր մային է ներ գիա (...) սպա ռող նե րի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը:

«Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` հանձնա
ժո ղո վը` (ա) սահ մա նում է է լեկտրա կան, ջեր մային է ներ գիայի (...) կար գա վոր վող սա կագ նե
րը (...), (բ) լի ցեն զա վո րում է է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում իրա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյուն
նե րը (...):

«Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` սահ ման
ված սա կագ ներն ուժի մեջ են մտ նում որո շումն ըն դուն վե լուց երե սուն օր հե տո (...):

«Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` է լեկտրա
կան և ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան (նե րա ռյալ` դրանց հա մակցված ար տադ րու
թյան) (...) գոր ծու նե ու թյուն նե րը կա րող են իրա կա նաց վել միայն հանձնա ժո ղո վի կող մից 
տրված հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 
Էլեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի (...) առու վա ճառք իրա կա նաց նել (վա ճառ քի նպա տա
կով գնել) կա րող են միայն նույն օրեն քին հա մա պա տաս խան գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա 
ունե ցող ան ձինք` լի ցեն զիայի պայ ման նե րի և շու կայի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

«Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 24– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծու նե
ու թյան լի ցեն զիա ստա նա լու վե րա բե րյալ հայ տի քննարկ ման և գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիայի 
տրման կարգն ու պայ ման նե րը սահ մա նում է հանձնա ժո ղո վը:

«Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 25– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր ծու նե ու թյան լի
ցեն զիայի պայ ման նե րը սահ մա նում է հանձնա ժո ղո վը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ գե տի կայի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի 
կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձին տրվում է իրա
վունք` լի ցեն զիայի պայ ման նե րի հա մա ձայն կա ռու ցել ար տադ րող է լեկտրա կան և (կամ) 
ջեր մային (նե րա ռյալ` է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար տադ րու թյան) 
կա յան ներ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ գե տի կայի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 35– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` է լեկտրա կան է ներ գիայի (հ զո
րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձին տրվում է է լեկտրա կան է ներ գիա (հ զո
րու թյուն) ար տադ րե լու և շու կայի կա նոն նե րով դա վա ճա ռե լու իրա վունք:

« Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող մարմ նի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա
ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քը սահ մա նում է հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
մարմ նի ստեղծ ման և գոր ծու նե ու թյան կար գը:

« Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող մարմ նի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա
ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քի իմաս տով հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի կար գա վոր վող ոլոր տը 
(...) իր մեջ նե րա ռում է (ա) է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռը, որը նե րա ռում է է լեկտրաէ ներ գե
տի կա կան, ջեր մա մա տա կա րար ման (...) հա մա կար գե րը (...):

« Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող մարմ նի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` հան րային ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում կար գա վո րումն իրա կա
նաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
հանձնա ժո ղո վը (...):

ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող 30.01.2002 թվա կա նի թիվ 4 որոշ մամբ (ու ժի մեջ է մտել 14.03.2002 թվա կա
նին, ուժը կորց րել է 02.01.2014 թվա կա նին) հաս տատ ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զա վոր ման» կար գի 3.18– րդ կե տի հա
մա ձայն` է լեկտրա կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա
մակցված ար տադ րու թյան) կա յան նե րի կա ռուց ման Լի ցեն զիա ունե ցող Ան ձը մինչև Լի ցեն
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զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը պար տա վոր է կա տա րել կար գա բեր ման– գոր
ծարկ ման աշ խա տանքներ։ (...) Կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն
քում բաշխման ցանց առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման և վճար ման հետ կապ ված 
հար ցե րը կա նո նա կարգվում են հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րով, որի օրի նա կե լի ձևը 
կամ պար տա դիր պայ ման նե րը սահ մա նում է Հանձնա ժո ղո վը, և որը են թա կա է գրանցման 
Հանձնա ժո ղո վում:

Նույն կար գի 3.20– րդ կե տի հա մա ձայն` Հանձնա ժո ղո վը (...) գոր ծու նե ու թյուն նե րի Լի
ցեն զիա ներ տրա մադ րե լու և է լեկտրա կան, ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան, հա ղորդ
ման (փո խադրման), բաշխման (...) սա կագ նի սահ ման ման վե րա բե րյալ Որո շում ներն ըն դու
նում է միա ժա մա նակ։

Վե րոգ րյալ իրա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց
նող իրա վա բա նա կան ան ձանց, է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիա սպա ռող նե րի, ինչ պես 
նաև պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն ներն օրենսդի րը կար գա
վո րել է «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քով, որի հա մա ձայն` է ներ գե տի կայի բնա գա վա
ռում որո շա կի գոր ծու նե ու թյուն, մաս նա վո րա պես` է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի ար
տադ րու թյու նը (նե րա ռյալ` դրանց հա մակցված ար տադ րու թյուն) կամ է լեկտրա կան և ջեր
մային է ներ գիայի առու վա ճառք, կա րող է իրա կա նաց վել բա ցա ռա պես հա մա պա տաս խան 
լի ցեն զիայի առ կա յու թյան դեպ քում: Ը նդ որում, «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ, 
24– րդ և 25– րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև « Հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
մարմ նի մա սին» ՀՀ օրեն քի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի ուժով է ներ գե տի կայի բնա
գա վա ռում իրա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյու նը լի ցեն զա վո րե լու, այդ գոր ծու նե ու թյան հա մար 
լի ցեն զիա ստա նա լու վե րա բե րյալ հայ տի քննարկ ման և լի ցեն զիայի տրման կարգն ու պայ
ման նե րը, գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիայի պայ ման նե րը սահ մա նե լու իրա վա սու թյու նը վե րա
պահ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող 
հանձնա ժո ղո վին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սում ամ րագրված է, որ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան 
(նե րա ռյալ` դրանց հա մակցված ար տադ րու թյան) գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է իրա կա նաց վել 
միայն հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի առ կա յու թյան դեպ քում: Այ սինքն` է լեկտրա կան և 
ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյու նը (նե րա ռյալ` դրանց հա մակցված ար տադ րու թյու նը) 
օրեն քի ուժով հա մար վում է լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն: Հետևա բար տնտե
սա կան գոր ծու նե ու թյան այդ տե սա կով առանց հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի առ կա յու
թյան զբաղ վե լու դեպ քում առա ջա նում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քի 34– րդ և 35– րդ հոդ ված նե րով 
օրենսդի րը սահ մա նել էր է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում տրվող լի ցեն զիա նե րի հետևյալ 
տե սակ նե րը.

1) ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու
թյան լի ցեն զիա, որով ան ձին տրվում էր է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար
տադ րու թյան (նե րա ռյալ` է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար տադ րու
թյան) կա յան ներ կա ռու ցե լու իրա վունք, 

2) է լեկ տրաէ ներ գիայի ար տադ րու թյան լի ցեն զիա, որով ան ձին տրվում էր է լեկտրա
կան է ներ գիա (հ զո րու թյուն) ար տադ րե լու, ինչ պես նաև շու կայի կա նոն նե րով այն վա ճա ռե
լու իրա վունք: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ գե տի կայի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի, ինչ պես նաև ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի` իրա վա
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 30.01.2002 թվա կա նի թիվ 4 որոշ մամբ (ու ժը կորց
րել է 02.01.2014 թվա կա նին) հաս տատ ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տի
կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զա վոր ման» կար գի` սույն որոշ մամբ վկա յա կոչ
ված հա մա պա տաս խան իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող օրենսդրու թյան հա մա
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ձայն` է լեկտրա կան է ներ գիա (հ զո րու թյուն) ար տադ րե լու և վա ճա ռե լու իրա վուն քով օժտված 
էր միայն է լեկտրա կան է ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը, 
իսկ ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի
ցեն զիա ունե ցող ան ձն օժտված չէր նման իրա վուն քով:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ է լեկտրա
կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար տադ
րու թյան) կա յան նե րի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում ևս, ը ստ 
է ու թյան, ար տադրվում է է լեկտրա կան է ներ գիա, որն առաք վում է բաշխման ցանց: Սա կայն 
կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում է լեկտրաէ ներ գիայի ար տադ
րու թյու նը և առա քումն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին կար գա վոր վում էր հա տուկ 
իրա վա կան ռե ժի մով, որը հան գում է հետևյա լին.

1) է լեկտրա կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա
մակցված ար տադ րու թյան) կա յան նե րի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքներ կա
րող էր կա տա րել միայն ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման 
գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը, 

2) է լեկտրա կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա
մակցված ար տադ րու թյան) կա յան նե րի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րը 
կա տար վում են մինչև ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման 
գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը,

3)  կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն քում բաշխման ցանց է 
առաք վում է լեկտրաէ ներ գիա, որի հաշ վառ ման և վճար ման հետ կապ ված հար ցե րը կա նո
նա կար գե լու նպա տա կով կնքվում է հա տուկ պայ մա նա գիր: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն
զիա ունե ցող ան ձի կող մից մինչև այդ լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը կար
գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա տար ման ըն թաց քում է լեկտրաէ ներ գիա ար
տադ րե լու և բաշխման ցանց առա քե լու դեպ քում ան ձը չի կա րող են թարկ վել « Հար կե րի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան` առանց լի ցեն
զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար, քա նի որ ար
տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն
զիայի առ կա յու թյու նը բա վա րար և ան հրա ժեշտ պայ ման է մինչև այդ լի ցեն զիայի գոր ծո ղու
թյան ժամ կե տի ավար տը կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա տար ման ըն
թաց քում է լեկտրաէ ներ գիա ար տադ րե լու և բաշխման ցանց առա քե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 
1002942 ստուգ ման ակ տի 14– րդ կե տով Ըն կե րու թյու նը « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ 
հոդ վա ծի հիմ քով տու գան վել է 1.000.000 ՀՀ դրա մով այն բա նի հա մար, որ վեր ջինս 2011 
թվա կա նի ըն թաց քում առանց լի ցեն զիայի իրա կա նաց րել է լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր
ծու նե ու թյուն` ար տադ րել և առա քել է է լեկտրաէ ներ գիա, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյու նից 
գանձվել է 100.000 ՀՀ դրամ վնա սի հա տու ցում` լի ցեն զա վոր ման հա մար օրեն քով սահ ման
ված պե տա կան տուր քի գու մա րի չա փով:

Դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ
ման ակ տով առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու 
հա մար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ առա ջադրված տու գան քի և գանձման են թա կա վնա սի 
հա տուց ման իրա վա չա փու թյա նը, գտել է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակտն այդ մա սով ան
վա վեր է:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը ևս գտել է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը` վե րը նշված մա
սով, ան վա վեր է, քա նի որ է լեկտրաէ ներ գիայի մա տա կա րա րու մը կա տար վել է կար գա բեր
ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի շրջա նակ նե րում, որի հա մար է լեկտրաէ ներ գիայի ար
տադ րու թյան լի ցեն զիա ունե նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Մինչ դեռ վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի նշված եզ րա հան գում ներն ան հիմն են հետևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 2011 թվա կա նի ըն թաց քում Ըն կե րու թյու նը 
«Ինքնա վար ջեր մային է լեկտրա կա յան– 1 (Ի ՋԷԿ– 1)» կա յա նում ար տադ րել է է լեկտրա կան 
է ներ գիա և այն առա քել է բաշ խիչ ցանց` կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի 
շրջա նակ նե րում` 21.12.2009 թվա կա նի « Կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն
թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման» թիվ ENA– 09– 27 պայ մա նագ րի հի
ման վրա: Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տա կան կող մի ուսում նա սի րու թյու նը վկա յում է այն մա
սին, որ «Ինքնա վար ջեր մային է լեկտրա կա յան– 1 (Ի ՋԷԿ– 1)» կա յա նի կա ռուց ման հա մար 
Ըն կե րու թյա նը տրված «Է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված ար տադ րու թյան 
կա յա նի կա ռուց ման» թիվ 0303 լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կետն ավարտ վել է 07.08.2010 
թվա կա նին: Այ սինքն` Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նին չի ունե ցել ար տադ րա կան հզո րու
թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա, որը վեր ջի նիս 
իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն կտար կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա
տար ման ըն թաց քում ար տադ րե լու և բաշխման ցանց առա քե լու է լեկտրա կան է ներ գիա: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 2011 թվա կա նի ըն թաց քում Ըն կե րու
թյու նը «Ինքնա վար ջեր մային է լեկտրա կա յան– 1 (Ի ՋԷԿ– 1)» կա յա նում կա տար ված կար գա
բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի շրջա նակ նե րում ար տադ րել է է լեկտրաէ ներ գիա և 
այն առա քել է բաշ խիչ ցանց` առանց այդ գոր ծու նե ու թյան հա մար օրենսդրու թյամբ պա
հանջվող հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի առ կա յու թյան: Փաս տո րեն, Ըն կե րու թյու նը են թա
կա է առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լու հա
մար օրեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան, քա նի որ վեր ջինս առանց հա մա պա
տաս խան լի ցեն զիայի առ կա յու թյան զբաղ վել է գոր ծու նե ու թյան որո շա կի տե սա կով, որի 
իրա կա նաց ման հա մար օրեն քով պա հանջվում է լի ցեն զիա, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի կող մից:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տով Ըն կե րու թյու նը « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծով են
թարկ վել է պա տաս խա նատ վու թյան այն բա նի հա մար, որ վեր ջինս առանց լի ցեն զիայի լի
ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյու նը (է լեկտրաէ ներ գիայի ար տադ րու թյուն և առա
քում) իրա կա նաց րել է 2011 թվա կա նի ըն թաց քում: Մինչ դեռ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար
չա կան ակ տով առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց
նե լու հա մար Ըն կե րու թյու նը են թարկ վել է պա տաս խա նատ վու թյան « Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի` ոչ թե իրա վա խախ տու մը թույլ տա լու պա հին գոր ծող, այլ 
01.01.2012 թվա կա նից հե տո գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի կի րառ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա
ծում առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար պա տաս խա
նատ վու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ վե րը նշված օրենսդրա կան փո փո
խու թյուն նե րը կա տար վել են «« Հար կե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն
քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն 
ՀՀ օրեն քով, որն ուժի մեջ է մտել 01.01.2012 թվա կա նին:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծի 3– րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի իրա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օրենքնե րը և այլ իրա վա կան 
ակ տե րը հե տա դարձ ուժ չու նեն:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծի 4– րդ 
մա սի հա մա ձայն` ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող, նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը 
վե րաց նող կամ մեղ մաց նող իրա վա կան ակ տե րը հե տա դարձ ուժ ունեն, եթե դա նա խա տես
ված է այդ ակ տե րով:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` ան ձի իրա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օրենքնե րը և այլ իրա վա կան ակ
տե րը հե տա դարձ ուժ չու նեն:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 73– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա
սի հա մա ձայն` ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օրենքնե րը և այլ իրա վա կան ակ տե րը 
հե տա դարձ ուժ ունեն, եթե դա նա խա տես ված է այդ ակ տե րով:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 78– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` իրա
վա կան ակ տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի կամ լրա ցում նե րի (...) գոր ծո ղու թյու նը տա
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րած վում է դրա ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, եթե նույն օրեն
քով, այլ օրենքնե րով, ինչ պես նաև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցում ներ նա խա տե սող իրա
վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ: Մինչև փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցում ներ նա
խա տե սող իրա վա կան ակ տի ուժի մեջ մտ նե լը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա տա րած
վում են մինչև փո փո խու թյուն նե րը կամ լրա ցում ներն ուժի մեջ մտ նե լը գոր ծող նոր մե րը, եթե 
նույն օրեն քով կամ փո փո խու թյուն ներ կամ լրա ցում ներ նա խա տե սող իրա վա կան ակ տով 
այլ բան նա խա տես ված չէ (...):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 29.11.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1000 որոշ մամբ 
անդրա դառ նա լով ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյան սահ մա նադ րաի րա վա
կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ` ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան կա նո նա կար
գու մը հիմն վում է այն տրա մա բա նու թյան վրա, որ իրա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ուժով 
գոր ծո ղու թյան մեր ժումն ընդ հա նուր կա նոն է, իսկ այդ ակ տե րի հե տա դարձ ուժով գոր ծո ղու
թյան հնա րա վո րու թյու նը`  բա ցա ռու թյուն ը նդ հա նուր կա նո նից:  Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի` 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42– րդ հոդ վա ծի 
4– րդ մա սում ամ րագրված նոր մի իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը հան գում է նրան, որ այն 
իրա վա կան ակտն ըն դու նող մարմ նի հայե ցո ղու թյանն է թող նում ան ձի իրա վա կան վի ճա կը 
բա րե լա վող կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ մեղ մաց նող իրա վա կան ակ տին 
հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լը: Միա ժա մա նակ այս նոր մը սահ մա նում է այդ հայե ցո ղու թյունն 
իրաց նե լու ըն թա ցա կար գը, այն է` յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում իրա վա կան ակտն ըն
դու նող մար մի նը, իրաց նե լով իրեն Սահ մա նադ րու թյամբ տրված հայե ցո ղա կան լիա զո րու
թյու նը, տվյալ իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լու նպա տա կա հար մա րու թյան 
դեպ քում տվյալ ակ տում ամ րագ րում է այդ ակ տին հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ 
դրույթ: Նշված հայե ցո ղու թյունն իրաց նե լու այս ըն թա ցա կարգն ինքնան պա տակ չէ և տրա
մա բա նո րեն բխում է Սահ մա նադ րու թյամբ` իրա վա կան ակ տե րի ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու
թյան կա նո նա կարգման ը նդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից:

Վե րոգ րյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան և օրենսդրա կան իրա վա կար գա վո րում նե րը, 
ինչ պես նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը հա մադ րե
լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծում «« Հար կե րի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 07.12.2011 
թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն ՀՀ օրեն քով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի հետ` Վճռա բեկ դա
տա րա նը գտնում է, որ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծում կա տար ված այդ 
փո փո խու թյուն նե րը` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, չեն կա րող ունե նալ հե
տա դարձ ուժ. առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար պա
տաս խա նատ վու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ «« Հար կե րի մա սին» Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 
07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րը չեն կա րող տա
րած վել այդ օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լուց` 01.01.2012 թվա կա նից առաջ ծա գած հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Այ սինքն` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու
նե ու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
«« Հար  կե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լրա
ցում կա տա րե լու մա սին» 07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո
րում նե րը չեն կա րող կի րառ վել այդ օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լուց` 01.01.2012 թվա կա նից առաջ 
առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար ան ձին 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու դեպ քում:

Նշված դա տո ղու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում իրա վա կան ակ
տե րի` ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ սահ մա նադ րաի րա վա կան այն սկզբուն
քը, որ ը նդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` իրա վա կան ակ տե րը չեն գոր ծում հե տա դարձ ուժով, 
իսկ ան ձի իրա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող իրա վա կան ակ տին հե տա դարձ ուժ հա ղոր դե լը 
թողնված է այդ իրա վա կան ակտն ըն դու նող մարմ նի հայե ցո ղու թյա նը, որն իրա կա նաց
վում է տվյալ ակ տում այդ ակ տին հե տա դարձ ուժ տա լու վե րա բե րյալ դրույ թի ամ րագրման 
ձևով: Մինչ դեռ «« Հար կե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու
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թյուն ներ և լրա ցում կա տա րե լու մա սին» 07.12.2011 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 308– Ն ՀՀ օրեն քը, 
որն ուժի մեջ է մտել 01.01.2012 թվա կա նին, չի նա խա տե սում առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա
վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյան մա սով « Հար կե րի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի հե տա դարձ ուժի վե րա
բե րյալ որևէ դրույթ:

Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյու նը են թա կա էր պա տաս խա նատ վու թյան 2011 
թվա կա նին գոր ծող, այլ ոչ թե վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման պա հին գոր ծող 
օրենսդրու թյան հի ման վրա, քա նի որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Ըն կե
րու թյա նը վե րագրվող հա կաի րա վա կան արար քը` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են
թա կա գոր ծու նե ու թյան (է լեկտրաէ ներ գիայի ար տադ րու թյուն և առա քում) իրա կա նա ցու մը, 
կա տար վել է 2011 թվա կա նին: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ
քում Ըն կե րու թյանն առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյան հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս պետք է կի րառ վե ին « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` 
մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 26– րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վո րում
նե րը, որոնց ուժով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար որ պես պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց են թա կա էր 
նշա նակ ման տու գանք` այդ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ար դյուն քում ստաց ված և հար
կային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված իրաց ման շրջա նա ռու թյան (հա
մա խառն եկամ տի) 50 տո կո սի չա փով, այլ ոչ թե լի ցեն զիայի տրա մադրման հա մար օրեն քով 
սահ ման ված պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի տաս նա պա տի կի չա փով: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար
չա կան ակ տը` Ըն կե րու թյան նկատ մամբ առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր
ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար 1.000.000 ՀՀ դրամ տու գանք, ինչ պես նաև 100.000 
ՀՀ դրամ վնա սի հա տուց ման գու մար առա ջադ րե լու մա սով (Վար չու թյան 27.09.2013 թվա
կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տի 14– րդ կետ), ըն դուն վել է օրեն քի խախտ մամբ. վար չա
կան մար մի նը սխալ մամբ կի րա ռել է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի` վի
ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ սահ ման ված իրա
վա կար գա վո րում նե րը, այ նինչ պետք է կի րա ռեր իրա վա խախ տու մը թույլ տա լու պա հին 
գոր ծող` « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րը: 

2. Վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով ան հիմն է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ա) « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա հու թա հար կը 

հարկ վճա րող նե րի կող մից նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան բյու ջե 
վճար վող ուղ ղա կի հարկ է:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում շա հու թա հարկ են վճա րում (հար կա տու են) Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ռե զի դենտնե րը (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ռե զի
դենտնե րի հա մար հարկ վող օբյեկտ է հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա
րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հարկ վող շա հույ թը:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հարկ վող շա հույ թը 
հար կա տուի հա մա խառն եկամ տի և նույն օրեն քով սահ ման ված նվա զե ցում նե րի դրա կան 
տար բե րու թյունն է (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` հա մա
խառն եկա մու տը հաշ վե տու տա րում հար կա տուի բո լոր եկա մուտ նե րի հան րա գու մարն է` 
ան կախ դրանց ստաց ման աղ բյուր նե րից: Նույն օրեն քի իմաս տով` (ա) եկա մուտ է հա մար
վում հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվ նե րի ներ հոս քը, աճը կամ պար տա վո րու թյուն նե
րի նվա զու մը, որոնք հան գեց նում են հար կա տուի սե փա կան կա պի տա լի ավե լաց մա նը (...):

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` եկա մուտ նե րի թվին են դաս վում, մաս նա վո րա
պես` (ա) ապ րանքնե րի, ար տադ րան քի (...) իրա ցու մից ստաց վող հա սույ թը (...):

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հարկ վող օբյեկ տը 
որո շե լիս եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ վա ռումն իրա կա նաց վում է հաշ վեգրման եղա նա կով: 
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Հաշ վեգրման եղա նա կով հաշ վառ ման դեպ քում հար կա տուն եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ
վա ռումն իրա կա նաց նում է, հա մա պա տաս խա նա բար ել նե լով հար կա տուի կող մից այդ եկա
մուտ նե րի ստաց ման իրա վուն քը ձեռք բե րե լու կամ դրա հա մար այդ ծախ սե րը ճա նա չե լու պա
հից, ան կախ եկամ տի փաս տա ցի ստաց ման կամ վճա րում նե րի իրա կա նաց ման ժամ կե տից:

« Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 43– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հաշ վեգրման եղա
նա կով եկա մուտ նե րը հաշ վա ռե լիս հար կա տուն հաշ վի է առ նում հետևյալ առանձնա հատ
կու թյուն նե րը` (ա) եկամ տի ստաց ման իրա վուն քը հա մար վում է ձեռք բեր ված, եթե հա մա
պա տաս խան գու մա րը են թա կա է հար կա տուին ան վե րա պահ վճար ման (հա տուց ման), կամ 
հար կա տուն կա տա րել է գոր ծար քից կամ պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րը, 
եթե նույ նիսկ այդ իրա վուն քի բա վա րար ման պա հը հե տաձգվել է, կամ վճա րում ներն իրա
կա նաց վում են մաս– մաս (...):

Վե րը նշված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ շա հու թա հար կը պե տա
կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հարկ է, որի հարկ վող օբյեկ տը ռե զի դենտնե րի հա մար Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հարկ վող 
շա հույթն է: Ը նդ որում, հարկ վող շա հույթ է հար կա տուի հա մա խառն եկամ տի, այ սինքն` 
հաշ վե տու տա րում ան կախ դրանց ստաց ման աղ բյուր նե րից հար կա տուի բո լոր եկա մուտ նե
րի հան րա գու մա րի, և օրեն քով սահ ման ված նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյու նը: 
Օրենսդի րը « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է, որ նշված 
օրեն քի իմաս տով եկա մու տը հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվ նե րի ներ հոս քը, աճը 
կամ պար տա վո րու թյուն նե րի նվա զումն է, որը հան գեց նում է հար կա տուի սե փա կան կա պի
տա լի ավե լաց մա նը` այդ եկա մուտ նե րի շար քում նա խա տե սե լով նաև հար կա տուի կող մից 
իրաց վող ապ րանքնե րից կամ ար տադ րան քից ստաց վող հա սույ թը, որը հան գեց նում է նրա 
սե փա կան կա պի տա լի ավե լաց մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ հար կա տուն շա հու թա հար կի գծով հարկ վող շա
հույ թը որո շե լիս եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի հաշ վա ռու մը պետք է իրա կա նաց նի հաշ վեգրման 
եղա նա կով` ել նե լով այդ եկա մուտ նե րի ստաց ման իրա վուն քը ձեռք բե րե լու կամ դրա հա մար 
այդ ծախ սե րը ճա նա չե լու պա հից, ան կախ եկամ տի փաս տա ցի ստաց ման կամ վճա րում նե
րի իրա կա նաց ման ժամ կե տից: Հետևա բար հաշ վեգրման եղա նա կով եկա մուտ նե րը հաշ վա
ռե լու հար կա տուի պար տա վո րու թյունն առա ջա նում է ոչ թե եկամ տի փաս տա ցի ստաց ման, 
այլ եկա մուտ նե րի ստաց ման իրա վուն քը ձեռք բե րե լու պա հից: Օրենսդի րը սահ մա նել է նաև 
հարկ վող շա հույ թը որո շե լիս եկամ տի ստաց ման իրա վուն քը ձեռք բե րե լու պա հը: Մաս նա վո
րա պես` « Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 43– րդ հոդ վա ծի (ա) կե տի հա մա ձայն` եկամ
տի ստաց ման իրա վուն քը հա մար վում է ձեռք բեր ված հետևյալ դեպ քե րից որևէ մե կի առ կա
յու թյան դեպ քում.

1)  հա մա պա տաս խան գու մարն ան վե րա պա հո րեն են թա կա է վճար ման (հա տուց
ման) հար կա տուին,

2)  հար կա տուն կա տա րել է գոր ծար քից կամ պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու
թյուն նե րը (նույ նիսկ հա մա պա տաս խան գու մա րի ստաց ման պա հը հե տաձգված լի նե լու 
կամ վճա րում նե րը մաս– մաս իրա կա նաց վե լու դեպ քե րում):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր
ծող խմբագ րու թյամբ «Է ներ գե տի կայի մա սին» ՀՀ օրեն քով է լեկտրա կան է ներ գիա (հ զո րու
թյուն) ար տադ րե լու և վա ճա ռե լու իրա վուն քով օժտված էր միայն է լեկտրա կան է ներ գիայի 
(հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը, իսկ ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե
րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձն օժտված չէր 
նման իրա վուն քով: Սա կայն, մյուս կող մից, ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող հանձնա ժո ղո
վի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 30.01.2002 թվա կա նի թիվ 4 որոշ մամբ 
(ու ժը կորց րել է 02.01.2014 թվա կա նին) հաս տատ ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զա վոր ման» կար գով սահ ման ված էր, 
որ է լեկտրա կան կամ ջեր մային (նե րա ռյալ է լեկտրա կան և ջեր մային է ներ գիայի հա մակցված 
ար տադ րու թյան) կա յան նե րի կա ռուց ման լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը մինչև այդ լի ցեն զիայի 
գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը պար տա վոր է կա տա րել կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման 
աշ խա տանքներ, որոնց ար դյուն քում բաշխման ցանց առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ
վառ ման և վճար ման հետ կապ ված հար ցե րը կա նո նա կարգվում են հա մա պա տաս խան 
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պայ մա նագ րով: Այ սինքն` ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն
ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձի կող մից մինչև լի ցեն զիայի գոր ծո ղու թյան 
ժամ կե տի ավար տը կա տար վող կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ար դյուն
քում բաշխման ցանց է առաք վում է լեկտրաէ ներ գիա. այդ է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման 
և վճար ման հետ կապ ված հար ցե րը կա նո նա կար գե լու նպա տա կով կնքվում է հա մա պա
տաս խան պայ մա նա գիր, որի օրի նա կե լի ձևը կամ պար տա դիր պայ ման նե րը սահ մա նում է 
ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա
տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րի օրի նա կե
լի ձևը հաս տատ վել է ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 
22.04.2005 թվա կա նի թիվ 43– Ն որոշ մամբ, որի հա մա ձայն` այդ պայ մա նա գիրն ունի, ի թիվ 
այլ նի, հետևյալ պայ ման նե րը. Կա ռու ցո ղը կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի 
կա տար ման ըն թաց քում ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիան առա քում է Բաշ խո ղին, իսկ Բաշ
խո ղը վճա րում է առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար պայ մա նագ րով սահ ման ված կար
գով, այ սինքն` է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիայի և առաք ված  
է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) հա մար սա կագ նի սահ ման ման մա սին ՀՀ հան րային ծա
ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի որո շում նե րի պատ ճեն նե րը Կա ռու ցո ղի կող
մից ներ կա յաց նե լուց և է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) առու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն 
ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո` մինչև առա ջին հաշ վար կային ամս վան հա ջոր դող ամ սի 25– ը: 

Այս պի սով, կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց
ման կամ վե րա կանգն ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձի կող մից մինչև լի ցեն
զիայի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տը կա տար վող կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա
տանքնե րի ար դյուն քում բաշխման ցանց է առաք վում է լեկտրաէ ներ գիա, որի դի մաց եկա
մուտ ստա նա լու իրա վունքն ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն
ման գոր ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը ձեռք է բե րում հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա
մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող մից է լեկտրա
կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յան կա ռու ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող 
ան ձին տրա մադրվել է է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիա,

2) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող մից սահ ման
վել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա նից առաք վող 
է լեկտրա կան է ներ գիայի սա կա գի նը,

3) կնքվել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա
նից ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, և այն 
մտել է ուժի մեջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան 
կա յան կա ռու ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող ան ձը` որ պես հար կա տու, է լեկտրա կան և (կամ) ջեր
մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա նի կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի 
ար դյուն քում բաշխման ցանց առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի դի մաց « Շա հու թա հար կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով եկամ տի ստաց ման իրա վունք է ձեռք բե րում վե րոգ րյալ պայ ման
նե րի միա ժա ման կյա առ կա յու թյան պա րա գա յում, քա նի որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման 
աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով 
վճար ման են թա կա գու մարն ան վե րա պա հո րեն հա տուց ման են թա կա է դառ նում միայն այդ 
պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա հից` ան կախ եկամ տի փաս տա ցի ստաց ման կամ վճա րում
նե րի իրա կա նաց ման ժամ կե տից:

բ) «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` ավե լաց
ված ար ժե քի հար կը (...) անուղ ղա կի հարկ է, որը նույն օրեն քի հա մա ձայն վճար վում 
(գանձվում) է պե տա կան բյու ջե` ապ րանքնե րի ներ մուծ ման, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տա րած քում դրանց ար տադ րու թյան ու շրջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռա յու թյուն
նե րի մա տուց ման բո լոր փու լե րում:
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«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ– ով 
հարկ վող օբյեկտ է հա մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ԱԱՀ վճա րող
նե րի կող մից իրա կա նաց վող նույն օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բո լոր գոր ծարք նե
րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) ամ բողջ ար ժե քը (շրջա նա ռու թյու նը) (...):

«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ– ով 
հարկ վող գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) են հա մար վում` (1) ապ րանքնե րի մա տա կա րա
րու մը` գոր ծարք, որն իրա կա նաց վում է ապ րանքնե րի (այդ թվում` ար տադ րան քի և ան շարժ 
գույ քի) սե փա կա նու թյան իրա վուն քը որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի 
փո խան ցե լու մի ջո ցով (...), (3) ան հա տույց (մաս նա կի հա տուց մամբ) սպա ռու մը` նույն օրեն
քով սահ ման ված կար գով ԱԱՀ վճա րող ան ձանց կող մից ապ րանքնե րի ան հա տույց հատ
կա ցում կամ ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տույց մա տու ցում տվյալ ան ձանց կամ այլ ան ձանց 
կամ նրանց ապ րանքնե րի մա տա կա րա րում և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում` տվյալ գոր
ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) հա մար սո վո րա բար կի րառ վող գնե րից է ա կա նո րեն ցածր 
գնե րով (...):

«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ– ով 
հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը (հարկ ման բա զան) որոշ վում է հետևյալ կար գով. (1) ապ րանքնե
րի  մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման դեպ քե րում (...) ԱԱՀ– ով հարկ վող 
շրջա նա ռու թյուն է հա մար վում դրանց ար ժե քը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ (...)` առանց 
ԱԱՀ– ի, որը գնոր դը պետք է վճա րի մա տա կա րա րին որ պես հա տու ցում (...), (6) ապ րանքնե
րի ան հա տույց մա տա կա րար ման, ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տույց մա տուց ման (...) դեպ քում 
(...) հարկ ման օբյեկտ է հա մար վում այդ պի սի կամ նույ նան ման գոր ծարք նե րի հա մար հա մե
մա տե լի հան գա մանքնե րում որ պես հարկ վող շրջա նա ռու թյուն ըն դուն վող` նույն օրեն քին 
հա մա պա տաս խան որոշ վող մե ծու թյան (...), իսկ դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում` հա ման ման 
պայ ման նե րում գոր ծող այլ հարկ վճա րո ղի կող մից հա մե մա տե լի հան գա մանքնե րում նույ
նան ման գոր ծարք նե րի հա մար սո վո րա բար որ պես հարկ ման օբյեկտ ըն դուն վող մե ծու թյան 
(գոր ծար քի իրա կան ար ժե քի) 80 տո կո սը կազ մող մե ծու թյու նը (...):

«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ԱԱՀ 
վճա րող նե րի կող մից հարկ վող գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) իրա կա նաց ման դեպ
քում ապ րանքնե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ան հա տույց (մաս
նա կի հա տուց մամբ) սպառ ման, ինչ պես նաև դրա հետ կապ ված հար կային պար տա վո րու
թյան (ԱԱՀ– ի հաշ վարկ ման) ծագ ման պահ է հա մար վում այն պա հը, երբ տե ղի է ունե ցել 
ներ քո հի շյալ դեպ քե րից որևէ մե կը` (1) ապ րանքնե րը առաք վել կամ հանձն վել են գնորդ նե
րին կամ ծա ռա յու թյուն նե րը մա տուց վել են պատ վի րա տու նե րին (...):

Վե րոգ րյալ իրա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հար կի` որ պես անուղ ղա կի հար
կի հարկ վող օբյեկտն ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող նե րի կող մից իրա կա նաց վող օրեն
քով սահ ման ված բո լոր գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի) ամ բողջ ար ժեքն է (շրջա նա
ռու թյու նը): Ը նդ որում, «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6– րդ հոդ վա ծի 
իմաս տով ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վում են, ի թիվս այլ նի, հետևյալ գոր ծարք նե րը 
(գոր ծառ նու թյուն նե րը).

1) ապ րանքնե րի մա տա կա րա րու մը, այ սինքն` գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի փո խան ցե լուն ուղղ ված 
գոր ծար քը, 

2) ան հա տույց սպա ռու մը, այ սինքն` ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող նե րի կող մից 
ապ րանքնե րի ան հա տույց հատ կաց մա նը կամ ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տույց մա տուց մանն 
ուղղ ված գոր ծար քը: 

Օ րենսդի րը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8– րդ հոդ վա ծով սահ մա
նել է ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը (հարկ ման բա զան) որո շե լու 
կար գը` ը ստ հա մա պա տաս խան գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն նե րի), որի հա մա ձայն` 

1) ապ րանքնե րի  մա տա կա րար ման դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող 
շրջա նա ռու թյուն է հա մար վում այդ գոր ծար քի ար ժե քը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ, որը 
գնոր դը պետք է վճա րի մա տա կա րա րին որ պես հա տու ցում` առանց ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի, 
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2) ապ րանքնե րի ան հա տույց մա տա կա րար ման դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար կով 
հարկ վող շրջա նա ռու թյուն է հա մար վում այդ պի սի կամ նույ նան ման գոր ծարք նե րի հա մար 
հա մե մա տե լի հան գա մանքնե րում որ պես հարկ վող շրջա նա ռու թյուն ըն դուն վող` օրեն քին 
հա մա պա տաս խան որոշ վող մե ծու թյան, իսկ դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում` հա ման ման 
պայ ման նե րում գոր ծող այլ հարկ վճա րո ղի կող մից հա մե մա տե լի հան գա մանքնե րում նույ
նան ման գոր ծարք նե րի հա մար սո վո րա բար որ պես հարկ ման օբյեկտ ըն դուն վող մե ծու թյան 
(գոր ծար քի իրա կան ար ժե քի) 80 տո կո սը կազ մող մե ծու թյու նը: 

Ընդ որում, օրենսդի րը «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա
ծում հա տուկ կար գա վոր ման է են թար կել ապ րանքնե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն
նե րի մա տուց ման ան հա տույց սպառ ման գոր ծարք նե րի դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար
կի գծով ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյան ծագ ման հետ 
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը` ամ րագ րե լով, որ այդ դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
գծով հարկ վճա րո ղի հար կային պար տա վո րու թյու նը ծա գում է այն պա հին, երբ, ի թիվ այլ
նի, ապ րանքներն առաք վել կամ հանձն վել են գնորդ նե րին, կամ ծա ռա յու թյուն նե րը մա
տուց վել են պատ վի րա տու նե րին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 439– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` պայ մա նա գի
րը, որով կողմն իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար պետք է վճար կամ այլ հան
դի պա կան կա տա րում ստա նա, հա տու ցե լի է, իսկ նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` ան
հա տույց է ճա նաչ վում այն պայ մա նա գի րը, որով մի կող մը պար տա վոր վում է որևէ բան տրա
մադ րել մյուս կող մին` առանց նրա նից վճար կամ այլ հան դի պա կան կա տա րում ստա նա լու:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով ամ րագրված վե րոգ րյալ կա նոն նե րը հա մադ րե լով 
ՀՀ է ներ գե տի կայի կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի` իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող 30.01.2002 թվա կա նի թիվ 4 որոշ մամբ (ու ժը կորց րել է 02.01.2014 թվա կա նին) հաս
տատ ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան է ներ գե տի կայի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյան 
լի ցեն զա վոր ման» կար գի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույթ նե րի, ինչ պես նաև ՀՀ հան րային ծա
ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի 22.04.2005 թվա կա նի թիվ 43– Ն որոշ մամբ 
հաս տատ ված կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րի օրի նա կե լի ձևի հետ` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նա գի րը հա տու ցե լի գոր ծարք է: Այս պես, քննարկ վող 
պայ մա նագ րով Կա ռու ցո ղը կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի կա տար ման ըն
թաց քում ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիան առա քում է Բաշ խո ղին, իսկ Բաշ խո ղը վճա րում է 
առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով: Այ սինքն` այդ 
պայ մա նագ րով Բաշ խո ղը Կա ռու ցո ղի` է լեկտրաէ ներ գիա առա քե լու պար տա վո րու թյան կա
տար ման դի մաց կրում է այդ է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար վճա րե լու հան դի պա կան պար տա
վո րու թյուն: Այլ կերպ ասած` կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում 
առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով Կա ռու ցողն առաք ված է լեկտրաէ
ներ գիայի դի մաց Բաշ խո ղից հա մա պա տաս խան վճար ստա նա լու իրա վունք ունի:

Փաս տո րեն, կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նա գի րը հա տու ցե լի գոր ծարք է, որը «Ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով հա մար վում է ապ րանքնե րի մա տա կա րար ման 
գոր ծարք. այն ուղղ ված է որո շա կի ար տադ րան քի (է լեկտրա կան է ներ գիա) նկատ մամբ Կա
ռու ցո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը որո շա կի հա տուց ման դի մաց այլ ան ձի` Բաշ խո ղին փո
խան ցե լուն: Այ սինքն` կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նա գի րը չի կա րող հա մար վել ապ րանքնե րի ան հա
տույց մա տա կա րար ման (ան հա տույց սպառ ման) գոր ծարք` «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա
սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով: Հետևա բար «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
31– րդ հոդ վա ծի` ապ րանքնե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ան հա
տույց սպառ ման գոր ծարք նե րի դեպ քում ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով հարկ վճա րո ղի 
հար կային պար տա վո րու թյան ծագ ման պա հի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա
վո րող իրա վադ րույթ նե րը տվյալ պայ մա նագ րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չեն: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
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է լեկտրա  է ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րի` որ պես ապ րանքնե րի մա տա կա րար ման 
գոր ծար քի հա մար ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի կա ռուց ման կամ վե րա կանգն ման գոր
ծու նե ու թյան լի ցեն զիա ունե ցող ան ձի` ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու
թյունն առա ջա նում է միայն այն դեպ քում, երբ հնա րա վոր է որո շել ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը (հարկ ման բա զան), այ սինքն` այդ գոր ծար քի ար ժե քը 
դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ, որը գնոր դը պետք է վճա րի մա տա կա րա րին որ պես հա
տու ցում: Իսկ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող 
է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի դի մաց 
վճար ման են թա կա կոնկ րետ գու մա րի չա փը կա րող է պարզ դառ նալ միայն հետևյալ պայ
ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող մից է լեկտրա
կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յան կա ռու ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող 
ան ձին տրա մադրվել է է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) ար տադ րու թյան լի ցեն զիա,

2) ՀՀ հան րային ծա ռա յու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձնա ժո ղո վի կող մից սահ ման
վել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա նից առաք վող 
է լեկտրա կան է ներ գիայի սա կա գի նը,

3) կնքվել է տվյալ է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յա
նից ար տադրվող է լեկտրաէ ներ գիայի (հ զո րու թյան) առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, և այն 
մտել է ուժի մեջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում 
առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով է լեկտրա կան և (կամ) ջեր մային 
է ներ գիայի ար տադ րու թյան կա յան կա ռու ցե լու լի ցեն զիա ունե ցող և ավե լաց ված ար ժե քի 
հարկ վճա րող հա մար վող ան ձը կա րող է և պար տա վոր է կա տա րել ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կի հաշ վարկ ներ և վճա րել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ միայն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի 
միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան պա րա գա յում, քա նի որ կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա
տանքնե րի ըն թաց քում առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման պայ մա նագ րով ավե լաց
ված ար ժե քի հար կով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը, այ սինքն` այդ գոր ծար քի ար ժե քը դրա մա
կան ար տա հայ տու թյամբ, որո շե լի է դառ նում միայն այդ պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

Անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի` Ըն կե րու թյան նկատ
մամբ շա հու թա հար կի և ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո
րու թյուն առա ջադ րե լու մա սե րի իրա վա չա փու թյան հար ցին` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է հետևյա լը. 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 
ստուգ ման ակ տի 1– ին կե տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով առա
ջադրվել է լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն այն բա նի հա մար, որ Ըն կե րու թյու նը 
պա կաս է ցույց տվել 2011 թվա կա նի եկա մու տը` դրա մեջ չնե րա ռե լով այդ թվա կա նին առաք
ված է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար իրեն վճար ման են թա կա գու մա րը, իսկ 5– րդ կե տով Ըն կե
րու թյան նկատ մամբ ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով առա ջադրվել է լրա ցու ցիչ հար կային 
պար տա վո րու թյուն այն բա նի հա մար, որ Ըն կե րու թյու նը, խախ տե լով «Ավե լաց ված ար ժե քի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի պա հանջնե րը, պա կաս է ցույց տվել 2011 
թվա կա նի իրաց ման շրջա նա ռու թյու նը` դրա մեջ չնե րա ռե լով այդ թվա կա նին առաք ված 
է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար իրեն վճար ման են թա կա գու մա րը:

Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան հայ ցը և շա հու թա հար կի ու ավե լաց ված ար
ժե քի հար կի գծով առա ջադրված լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյան մա սով ան վա
վեր է ճա նա չել Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տը` պատ ճա
ռա բա նե լով, որ Ըն կե րու թյու նը 2011 թվա կա նին չի ունե ցել այդ տար վա ըն թաց քում առաք
ված է լեկտրաէ ներ գիայի հա մար եկամ տի ստաց ման իրա վունք: Բա ցի այդ, ը ստ Դա տա րա
նի` 21.12.2009 թվա կա նի « Կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում 
առաք վող է լեկտրաէ ներ գիայի հաշ վառ ման» թիվ ENA– 09– 27 պայ մա նագ րի հի ման վրա 
առաք ված ապ րան քի (է լեկտրաէ ներ գիայի) գի նը 2011 թվա կա նին դեռևս որոշ ված չէր, և Ըն
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կե րու թյու նը չէր կա րող որո շել իր հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը և դրա հի ման վրա հաշ վար կել 
ավե լաց ված ար ժե քի հար կի կոնկ րետ չա փը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Կո մի տե ի վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը 
թո ղել է ան փո փոխ` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Ըն կե րու թյունն առաք ված է լեկտրա կան է ներ
գիայից ստաց վե լիք եկա մու տը չէր կա րող հաշ վեգրման եղա նա կով հաշ վա ռել 2011 թվա կա
նի հարկ վող օբյեկ տը որո շե լիս, քա նի որ մինչև առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի սա կա գի նը 
սահ մա նե լու վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նելն Ըն կե րու թյու նը չէր կա րող հստակ իմա նալ հե
տա գա յում ստաց վե լիք եկամ տի չա փը և չէր կա րող այն հաշ վա ռել որ պես եկա մուտ: Բա ցի 
այդ, ը ստ Վե րաքննիչ դա տա րա նի, կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման աշ խա տանքնե րի ըն թաց
քում ար տադրված է լեկտրաէ ներ գիայի առաք ման գոր ծար քով ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
հաշ վարկ ման պար տա վո րու թյունն Ըն կե րու թյան մոտ ծա գել է 2012 թվա կա նին` « Հա յաս տա
նի է լեկտրա կան ցան ցեր» ՓԲԸ– ի հետ կնքված է լեկտրաէ ներ գիայի առու վա ճառ քի պայ մա
նագ րի ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո, այ սինքն` 2011 թվա կա նին կար գա բեր ման– գոր ծարկ ման 
աշ խա տանքնե րի ըն թաց քում առաք ված է լեկտրաէ ներ գիայի դի մաց ստաց ված հարկ վող 
շրջա նա ռու թյունն Ըն կե րու թյու նը կա րող էր ցույց տալ միայն 2012 թվա կա նին:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տի` Ըն կե րու թյան նկատ մամբ առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու
թյամբ զբաղ վե լու հա մար Ըն կե րու թյա նը պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սի իրա
վա չա փու թյան վե րա բե րյալ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը 
փաս տում են այն մա սին, որ տվյալ դեպ քում առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար Ըն կե րու թյու նը պետք է են թարկ վեր պա տաս խա նատ
վու թյան « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րի կի րառ մամբ: Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ այդ պա րա գա յում Ըն կե րու թյա նը չէ ին կա րող առա ջադրվել հար կային, 
այդ թվում նաև` ավե լաց ված ար ժե քի հար կի և շա հու թա հար կի գծով առա ջա ցող պար տա
վո րու թյուն ներ, քա նի որ առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյամբ 
զբաղ վե լու հա մար ան ձի նկատ մամբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի` մինչև 
01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ սահ ման ված տու գան քի կի րա ռու մը հա մար
վել է վերջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն: Այլ կերպ ասած` առանց լի ցեն զիայի լի ցեն
զա վոր ման են թա կա գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց րած ան ձին` Ըն կե րու թյա նը, « Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 26– րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու դեպ քում Ըն կե րու թյու նը չէր կա րող կրել այդ 
գոր ծու նե ու թյան հա մար առա ջա ցող այլ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը` Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու
թա հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն առա ջադ րե լու (Վար չու թյան 
27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տի 1– ին կետ) և Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 
ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն առա ջադ րե լու 
մա սե րով (Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տի 5– րդ կետ), ևս 
ըն դուն վել է օրեն քի խախտ մամբ. տվյալ դեպ քում վար չա կան մար մի նը չի կի րա ռել « Հար կե
րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 26– րդ հոդ վա ծի` մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
սահ ման ված այն իրա վա կար գա վո րու մը, որ առանց լի ցեն զիայի լի ցեն զա վոր ման են թա կա 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու հա մար ան ձի նկատ մամբ տու գան քի կի րա ռու մը վերջ նա կան 
հար կային պար տա վո րու թյուն է` ապօ րի նի գոր ծու նե ու թյան մա սով:

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով Դա տա րանն ան տե սել է այն, որ Վար չու թյան 27.09.2013 
թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տի 14– րդ կե տի` « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի` 
մինչև 01.01.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 26– րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ ըն դուն
ված լի նե լու հան գա մանքն ինքնին բա ցա ռում է Ըն կե րու թյան նկատ մամբ շա հու թա հար կի 
և ավե լաց ված ար ժե քի հար կի գծով լրա ցու ցիչ հար կային պար տա վո րու թյուն ներ առա
ջադ րե լու հնա րա վո րու թյու նը` դրա նով իսկ հա մա պա տաս խան մա սե րով ան վա վեր 
դարձնե լով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը, ին չը հաշ վի չի առնվել նաև Վե
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից: 
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Այ նուա մե նայ նիվ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից թույլ տրված վե րոգ րյալ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րը չեն կա րող 
հան գեց նել Վե րաքննիչ դա տա րա նի որոշ ման բե կան ման, քա նի որ Դա տա րա նը, ան վա վեր 
ճա նա չե լով Վար չու թյան 27.09.2013 թվա կա նի թիվ 1002942 ստուգ ման ակ տը, իսկ Վե
րաքննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, կա յաց րել են գործն ը ստ 
է ու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տեր:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով մաս նա կի ո րեն հիմ նա վոր վում են վճռա բեկ բո ղո
քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 169– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի 
դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը: Միա ժա մա
նակ նկա տի ունե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծող դա
տա կան ակ տը սխալ է պատ ճա ռա բան ված, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն պետք է 
թող նել ան փո փոխ` սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որոնք իրենց նպա տա կին 
չեն ծա ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց
վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Կո մի տե ի կող մից վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե
տա կան տուր քը վճա րած լի նե լու պա րա գա յում պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել 
լուծ ված` նկա տի ունե նա լով, որ վեր ջի նիս վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժման: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 11.05.2016 թվա

կա նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ` սույն որոշ 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 օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/11173/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/11173/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ք. Մկո յան
Դա տա վոր ներ`   Ա. Առա քե լյան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա

խա րա րու թյան սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա
յու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 25.02.2015 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի Ռազ միկ Մով սի սյա նի ը նդ դեմ Ծա ռա յու թյան` Ծա ռա յու թյան պե
տի առա ջին տե ղա կալ Ս. Սաի յա նի կող մից կազմ ված թիվ ՄՄ/ԼԼ– 1/10287– 13 մի ջամ տող 
վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու և 1992– 2003 թվա կան նե րին առանձնա պես վնա սա
կար, առանձնա պես ծանր պայ ման նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կեն
սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ռազ միկ Մով սի սյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա յու

թյան պե տի առա ջին տե ղա կալ Ս. Սաի յա նի կող մից կազմ ված 23.09.2013 թվա կա նի թիվ 
ՄՄ/ԼԼ– 1/10287– 13 մի ջամ տող վար չա կան ակ տը և Ծա ռա յու թյա նը պար տա վո րեց նել կա
տա րե լու 1992– 2003 թվա կան նե րին առանձնա պես վնա սա կար, առանձնա պես ծանր պայ
ման նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
07.10.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 25.02.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 07.10.2014 
թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 

22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրեն քը, որը պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է «ՀՀ քա
ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը, որը 
չպետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ 1992– 2003 թվա կան նե

րին Ռազ միկ Մով սի սյա նի աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծը ստա ժում 1,5 ան գամ հաշ
վարկ վել չէր կա րող, քա նի որ կեն սա թո շա կի գոր ծում առ կա է եղել մինչև 1992 թվա կանն 
ար տո նյալ պայ ման նե րով աշ խա տե լու մա սին գոր ծա տուի տված տե ղե կան քը, իսկ 1992– 2003 
թվա կան նե րին ար տո նյալ պայ ման նե րով աշ խա տե լու մա սին տե ղե կան քը Ռազ միկ Մով սի
սյա նը Ծա ռա յու թյան Երևա նի Ավան և Նոր Նոր քի տա րած քային բա ժին է ներ կա յաց րել 2011 
թվա կա նին՝ ար դեն իսկ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 22.12.2010 թվա կա նի 
ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրեն քի գոր ծո ղու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ կեն սա թո շա կի իրա
վունք տվող աշ խա տան քային ստա ժը 1,5 ան գամ հաշ վար կե լու դրույթ սահ ման ված չի եղել: 
Այ սինքն՝ Ռազ միկ Մով սի սյա նի՝ 1992– 2003 թվա կան նե րին առանձնա պես վնա սա կար, 
առանձնա պես ծանր պայ ման նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծը 1,5 ան գամ հաշ վար
կե լը չի բխում ՀՀ կեն սա թո շա կային օրենսդրու թյան պա հանջնե րից: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 25.02.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել կամ գործն ուղար կել 
նոր քննու թյան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) 13.03.2013 թվա կա նին «Ավա նի աղի կոմ բի նատ» ՓԲԸ– ի կող մից տրված թիվ 41– 09 

տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ռազ միկ Մով սի սյա նը լրիվ աշ խա տան քային օրով աշ խա տել է 
հան քի ստոր գետ նյա տե ղա մա սում 11.02.1971 թվա կա նից մինչև 13.03.2013 թվա կա նը` որ պես 
հան քի ստոր գետ նյա տե ղա մա սի երկ րա բան (հա տոր 1– ին, գ.թ. 16):

2) Ռազ միկ Մով սի սյա նին 1985 թվա կա նի մարտ ամ սին ար տո նյալ պայ ման նե րով նշա
նակ վել է կեն սա թո շակ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 19– 21): 

3) 28.08.2013 թվա կա նին Ռազ միկ Մով սի սյա նը դի մել է Ծա ռա յու թյա նը՝ խնդ րե լով 
1992– 2003 թվա կան նե րի հա մար առանձնա պես վնա սա կար, առանձնա պես ծանր պայ ման
նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կա տա րել կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ: 
Ծա ռա յու թյու նը 23.09.2013 թվա կա նի թիվ ՄՄ/ԼԼ– 1/10287– 13 գրու թյամբ մեր ժել է Ռազ միկ 
Մով սի սյա նի դի մումն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ կեն սա թո շա կի իրա վունք տվող աշ
խա տան քային ստա ժը 1,5 ան գամ հաշ վար կե լու և այդ հիմ քով կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար
կե լու դրույթ Ռազ միկ Մով սի սյա նի կող մից ար տո նյալ պայ ման նե րով աշ խա տե լու մա սին 
տե ղե կան քը Ծա ռա յու թյուն ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող օրենսդրու թյու նը չի նա խա տե
սել (հա տոր 1– ին, գ.թ. 19– 21): 

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող
մից « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրեն քի 
38– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, 55– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը չկի րա ռե լու հետևան քով առ կա է 
առերևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր
վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։ 
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Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցին. արդյո՞ք լրա ցու ցիչ փաս տաթղթե րի ներ
կա յաց ման դեպ քում նախ կի նում նշա նակ ված կեն սա թո շա կը են թա կա է վե րա հաշ վարկ ման 
ուժը կորց րած իրա վա կան ակ տով սահ ման ված կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով բո ղո քի հիմ քում բարձրաց ված հար ցադ րու մը, 
նախևա ռաջ հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ 
կի րառ վող օրենսդրու թյան հար ցը որո շե լու խնդ րին:

22.12.2010 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.01.2011 թվա կա նից գոր ծող « Պե տա կան կեն սա
թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրեն քի 38– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ
խա տան քային կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վարկ վում է, եթե` 

1) փոխ վել է աշ խա տան քային կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լու հա մար հիմ նա կան կեն
սա թո շա կի չա փը կամ աշ խա տան քային ստա ժի մեկ տար վա ար ժե քը` տվյալ ամս վա 1– ից.

2) տա րի քային կամ հաշ ման դա մու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լուց (կեն սա թո շա կը 
կեն սա թո շա կա ռուի գրա վոր դի մու մի հի ման վրա վե րա հաշ վար կե լուց) 12 ամիս հե տո կեն
սա թո շա կա ռուն ներ կա յաց րել է կեն սա թո շա կը նշա նա կե լուց (կեն սա թո շա կը կեն սա թո շա
կա ռուի գրա վոր դի մու մի հի ման վրա վե րա հաշ վար կե լուց) հե տո առնվազն վեց ամիս աշ
խա տած լի նե լու  մա սին  տե ղե կանք` դի մու մը և ան հրա ժեշտ փաս տաթղթե րը ներ կա յաց նե լու 
ամ սին հա ջոր դող ամս վա 1– ից.

3) կեն սա թո շա կա ռուն ներ կա յաց րել է մինչև կեն սա թո շակ նշա նա կե լը (կեն սա թո շա կի 
տե սա կը փո խե լը) ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում իր կամ մա հա ցած կե րակ րո ղի աշ խա
տան քային կամ մինչև տա րի քային կեն սա թո շա կի իրա վունք տվող տա րիքն ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծի այլ գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ լրա ցու ցիչ փաս տաթղթեր` դի մու մը և ան
հրա ժեշտ փաս տաթղթե րը ներ կա յաց նե լու ամ սին հա ջոր դող ամս վա 1– ից.

4) հաշ ման դա մու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու իրա վունք ունե ցող կեն սա թո շա կա ռուն, 
մինչև տա րի քային կեն սա թո շա կի իրա վունք տվող տա րի քը լրա նա լը, կեն սա թո շա կը նշա
նա կե լուց (վե րա հաշ վար կե լուց) 12 ամիս հե տո ներ կա յաց րել է այլ գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա
կա հատ վա ծի  մա սին  փաս տա թուղթ` դի մու մը և այդ փաս տա թուղ թը ներ կա յաց նե լու ամ սին 
հա ջոր դող ամս վա 1– ից:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ
րա հան գում է, որ կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վար կի իրա վա հա րա բե րու թյուն ներն օրեն քով 
սահ ման ված ինքնու րույն իրա վա հա րա բե րու թյուն ներ են, որոնց ծա գու մը, բա ցա ռու թյամբ 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի, 
մյուս բո լոր դեպ քե րում պայ մա նա վոր ված է կեն սա թո շա կա ռուի կող մից հա մա պա տաս խան 
դի մու մը և ան հրա ժեշտ փաս տաթղթերն իրա վա սու մար մին ներ կա յաց նե լով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ պե տա կան կեն սա թո շակ
նե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում գոր ծող օրենսդրու թյամբ ևս կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ
ման իրա վա հա րա բե րու թյան ծա գու մը պայ մա նա վոր ված է եղել կեն սա թո շա կա ռուի կող մից 
նշա նակ ված կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու հա մար դի մե լու հան գա ման քով: 

Այս պես, «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» 
25.02.1992 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 13 ՀՀ օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 01.07.1992 թվա կա նին, ուժը 
կորց րել է 01.01.1996 թվա կա նին) 35– րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ նշա նակ ված կեն
սա թո շա կի վե րա հաշ վար կու մը կա տար վում է կեն սա թո շա կի բարձրաց ման իրա վունք վե
րա պա հող հան գա մանքներ առա ջա նա լիս` այն ամս վա սկզբից, որի ըն թաց քում կեն սա թո
շա կա ռուն դի մել է կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու հա մար:

Նույն օրեն քի 47– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ այն կեն սա թո շա կա ռու նե րը, որոնք տա րի
քային կամ հաշ ման դա մու թյան աշ խա տան քային կեն սա թո շակ նշա նա կե լուց հե տո 
առնվազն 2 տա րի աշ խա տել են ավե լի բարձր վաս տա կով, քան այն վաս տա կը, որից հաշ
վարկ վել էր կեն սա թո շա կը, կա րող են դի մել կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման հա մար: 
Կեն սա թո շա կի նոր չա փը որոշ վում է կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման հա մար դի մե լուն 
նա խոր դած վեր ջին 5 տա րի նե րի ը նդ հա նուր վաս տա կից հաշ վարկ վող ամ սա կան մի ջին 
փաս տա ցի վաս տա կի հա մե մա տու թյամբ, նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով:

Կեն սա թո շա կա ռուն, որը ոչ լրիվ ստա ժի դեպ քում տա րի քային կամ հաշ ման դա մու թյան 
աշ խա տան քային կեն սա թո շակ նշա նա կե լուց հե տո առնվազն 2 տա րի աշ խա տել է, կա րող է 
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դի մել կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման հա մար: Կեն սա թո շա կի նոր չա փը որոշ վում է դի
մե լու պա հին առ կա փաս տա ցի ը նդ հա նուր ստա ժին հա մա մաս նա կան չա փով:

Կեն սա թո շա կի յու րա քան չյուր հա ջորդ վե րա հաշ վար կը կա տար վում է նույն հոդ վա ծի 
առա ջին և երկ րորդ մա սե րով նա խա տես ված նա խորդ վե րա հաշ վար կից ոչ շուտ, քան 2 տա
րի հե տո: 

Ե թե կեն սա թո շա կա ռուն, շա րու նա կե լով աշ խա տել, ձեռք է բե րել լրիվ կեն սա թո շա կի 
նշա նակ ման հա մար բա վա րար ստաժ, ապա նրա դի մու մի հա մա ձայն կա տար վում է կեն սա
թո շա կի հա մա պա տաս խան վե րա հաշ վարկ՝ ան կախ այն բա նից, թե ոչ լրիվ ստա ժի դեպ
քում կեն սա թո շակ նշա նա կե լուց հե տո որ քան ժա մա նակ է ան ցել:

Կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վար կը կեն սա թո շա կա ռուի ը նտրու թյամբ կա տար վում է կամ 
այն վաս տա կից, որից կեն սա թո շա կը սկզբնա պես նշա նակ վել է կամ էլ վեր ջին 5 տա րի նե րի 
ը նդ հա նուր վաս տա կից հաշ վարկ վող ամ սա կան մի ջին փաս տա ցի վաս տա կից: Այն դեպ քե
րում, երբ կեն սա թո շա կի նշա նա կու մից հե տո կեն սա թո շա կա ռուն ըն տա նե կան դրու թյան 
փո փոխ ման, աշ խա տան քի ըն դուն վե լու կամ այն դա դա րեց նե լու կա պակ ցու թյամբ ձեռք է 
բե րում կամ կորց նում ըն տա նի քի անաշ խա տու նակ ան դամ նե րին տրվող հա վե լու մի իրա
վունք կամ այդ հա վե լու մի չա փը են թա կա է փո փոխ ման, նրա դի մու մի հա մա ձայն կա տար
վում է կեն սա թո շա կի հա մա պա տաս խան վե րա հաշ վարկ: 

Ե թե վե րա հաշ վարկ ված կեն սա թո շա կի չա փը ցածր է մինչև նույն օրենքն ուժի մեջ մտ նե
լը նշա նակ ված կեն սա թո շա կի չա փից, ապա կեն սա թո շա կը վճար վում է նախ կին չա փով:

Նույն օրեն քի 48– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նախ կին օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար
գով նշա նակ ված կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վար կը կա տար վում է կեն սա թո շա կա ռուի ցան կու
թյամբ, եթե կեն սա թո շա կա ռուն ներ կա յաց նում է նույն օրեն քով նա խա տես ված` կեն սա թո
շա կի բարձրաց ման իրա վունք տվող հա մա պա տաս խան փաս տաթղթեր (աշ խա տան քային 
ստա ժի, վաս տա կի չա փի, ըն տա նի քի կազ մի վե րա բե րյալ և այլն):

Վե րա հաշ վար կը կա տար վում է դի մե լուն նա խոր դած ոչ ավե լի, քան 12 ամիս նե րի 
հա մար:

«ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» 06.12.1995 
թվա կա նի թիվ ՀՕ– 26 ՀՀ օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 01.01.1996 թվա կա նին, ուժը կորց րել է 
10.04.2003 թվա կա նին) 11– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քով նա խա տես ված կեն սա թո
շակ նե րը հաշ վարկ վում են բա զային (սո ցիա լա կան) կեն սա թո շա կին ավե լաց նե լով յու րա
քան չյուր մեկ լրիվ տար վա աշ խա տան քային (ա պա հո վագ րա կան) ստա ժի հա մար տրվող 
հա վե լու մը:

Նույն օրեն քի 44– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նախ կին օրենսդրու թյամբ նշա նակ ված կեն
սա թո շակ նե րը վե րա հաշ վարկ վում են նույն օրեն քին հա մա պա տաս խան: Եթե վե րա հաշ
վարկ ված կեն սա թո շա կը ցածր է նախ կին օրենսդրու թյամբ նշա նակ ված կեն սա թո շա կից, 
ապա կեն սա թո շա կը վճար վում է նախ կին չա փով:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 19.11.2002 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քի 
(ու ժի մեջ է մտել 01.01.2003 թվա կա նին, ուժը կորց րել է 01.01.2011 թվա կա նին) 73– րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ մինչև նույն օրենքն ուժի մեջ մտ նե լը նշա նակ ված կեն սա թո շա կը վե րա հաշ
վարկ վում է կեն սա թո շա կի գոր ծում առ կա փաս տաթղթե րով հաշ վարկ ված ստա ժին հա մա
պա տաս խան` հաշ վի առ նե լով նույն օրեն քի 17– 19– րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան 
սահ ման ված հիմ նա կան կեն սա թո շա կի չա փը, ապա հո վագ րա կան ստա ժի մեկ տար վա ար
ժե քը և կեն սա թո շա կա ռուի ան ձնա կան գոր ծա կի ցը:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրեն
քի 55– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ մինչև նույն օրեն քի ուժի մեջ 
մտ նե լը « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2002 թվա
կա նի նոյեմ բե րի 19– ի ՀՕ– 519 օրեն քով նշա նակ ված կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու հա
մար լրա ցու ցիչ փաս տաթղթեր ներ կա յաց նե լու դեպ քում կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վարկ
վում է նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով: Այդ դեպ քում կեն սա թո շա կի գոր ծում առ կա` 
օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված ստա ժում առանձնա պես ծանր, 
առանձնա պես վնա սա կար պայ ման նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծը, քա ղա քա
ցիա կան ավիա ցիայի աշ խա տող նե րի` թռիչ քային ժա մե րով հաշ վարկ ված ժամ կետ նե րը, 
վկա յու թյամբ հաս տատ ված ժա մա նա կա հատ վա ծը, երե խա նե րի խնամ քի ժա մա նա կա հատ
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վա ծը, ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում առ կա (ցե րե կային) ուս ման ժա մա նա կա հատ
վածն աշ խա տան քային ստա ժում պահ պան վում են նույ նու թյամբ:

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թե՛ նախ կի նում գոր ծող և թե՛ ներ կա յումս գոր ծող 
օրենսդրու թյու նը նա խա տե սել է, որ կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու իրա վունք վե րա պա
հող հան գա մանքներ առա ջա նա լու դեպ քում վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու իրա վա հա րա բե
րու թյուն նե րը ծա գում են միայն կեն սա թո շա կա ռուի կող մից հա մա պա տաս խան դի մում ներ
կա յաց նե լու հիմ քով, բա ցա ռու թյամբ հիմ նա կան կեն սա թո շա կի չա փը կամ աշ խա տան քային 
ստա ժի մեկ տար վա ար ժե քը փոխ վե լու դեպ քե րի:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ թե՛ նախ կի նում գոր ծող և թե՛ ներ
կա յումս գոր ծող օրենսդրու թյու նը նա խա տե սել է, որ կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու հա
մար լրա ցու ցիչ փաս տաթղթե րի ներ կա յաց ման դեպ քում նախ կի նում նշա նակ ված կեն սա
թո շա կը են թա կա է վե րա հաշ վարկ ման գոր ծող օրեն քի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ կեն սա թո շա կը վե րա հաշ
վար կե լու իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի է կեն սա թո շա կա ռուի կող մից 
վե րա հաշ վար կե լու հա մար լիա զոր մար մին դի մե լու պա հի դրու թյամբ գոր ծող օրենսդրու
թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 13.03.2013 թվա կա նին «Ավա նի աղի կոմ բի նատ» 
ՓԲԸ– ի կող մից տրված թիվ 41– 09 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ռազ միկ Մով սի սյա նը լրիվ աշ խա
տան քային օրով աշ խա տել է հան քի ստոր գետ նյա տե ղա մա սում 11.02.1971 թվա կա նից մինչև 
13.03.2013 թվա կա նը` որ պես հան քի ստոր գետ նյա տե ղա մա սի երկ րա բան: 28.08.2013 թվա կա
նին Ռազ միկ Մով սի սյա նը դի մել է Ծա ռա յու թյա նը՝ խնդ րե լով 1992– 2003 թվա կան նե րի հա մար 
առանձնա պես վնա սա կար, առանձնա պես ծանր պայ ման նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա
հատ վա ծի հա մար կա տա րել կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ: Ծա ռա յու թյու նը 23.09.2013 թվա
կա նի թիվ ՄՄ/ԼԼ– 1/10287– 13 գրու թյամբ մեր ժել է Ռազ միկ Մով սի սյա նի դի մու մը:

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 տվյալ դեպ քում Ռազ միկ Մով սի սյա նի կեն սա թո շա կի հետ կապ ված իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րը ծա գել են մինչև 10.04.2003 թվա կա նը գոր ծող « Պե տա կան կեն սա թո շակ
նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի ըն դու նու մը, իսկ Ծա ռա յու թյան կող մից կի րառ ված 10.04.2003 թվա
կա նից գոր ծող « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը սույն իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ, այլ կի րա ռե լի են «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն
սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» 06.12.1995 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 26 ՀՀ օրեն քի դրույթ
նե րը, որոն ցով կեն սա թո շակն ար տո նյալ պայ ման նե րով հաշ վար կե լու և նշա նակ ված կեն
սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու կա նոն ներ նա խա տես ված են եղել։ 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, իրա վա չափ հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գումն առ 
այն, որ Ծա ռա յու թյան կող մից կի րառ ված 10.04.2003 թվա կա նից գոր ծող « Պե տա կան կեն
սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը սույն իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի 
չէ, այլ կի րա ռե լի են «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան 
մա սին» 06.12.1995 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 26 ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րը, մեր ժել է Ծա ռա յու թյան 
վե րաքննիչ բո ղո քը: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից 
սույն գոր ծով « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն 
ՀՀ օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լուց առաջ գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի կի րա ռումն իրա վա
չափ չէ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու դի մու մը և լրա
ցու ցիչ փաս տա թուղ թը (տե ղե կան քը) Ռազ միկ Մով սի սյա նը ներ կա յաց րել է 28.08.2013 թվա
կա նին, հետևա բար վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու կար գը պետք է որոշ վի 
28.08.2013 թվա կա նի դրու թյամբ գոր ծող օրենսդրու թյան հի ման վրա:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ կեն սա թո շա կի նշա նակ ման, հաշ վարկ ման և վե
րա հաշ վարկ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը մինչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 
մա սին» 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտ նե լը, այն է՝ մինչև 
01.01.2011 թվա կա նը, կար գա վոր վել են նախ՝ «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա
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կային ապա հո վու թյան մա սին» 25.02.1992 թվա կա նի թվա կա նի թիվ ՀՕ– 13 ՀՀ օրեն քով, 
ապա՝ «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» 
06.12.1995 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 26 ՀՀ օրեն քով, այ նու հետև՝ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 
մա սին» 19.11.2002 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քով:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 78– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` ու ժը 
կորց րած իրա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է մինչև դրա ուժը կորց նե լու 
օրը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, եթե նույն օրեն քով կամ ակտն ուժը կորց րած ճա
նա չե լու մա սին իրա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ։

Վե րոն շյա լից հետևում է, որ այն դեպ քե րում, երբ իրա վա կան ակտն ուժը կորց րած է 
ճա նաչ վում, այդ ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է միայն մինչև դրա ուժը կորց նե լու 
օրը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա և չի տա րած վում դրա նից հե տո ծա գած հա րա բե
րու թյուն նե րի վրա, եթե նույն օրեն քով կամ ակտն ուժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին իրա վա
կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ։ Այ սինքն՝ ը ստ ժա մա նա կի մեջ իրա վա կան ակ տե րի 
գոր ծո ղու թյան հա մընդ հա նուր սկզբուն քի՝ իրա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է 
դրա ուժի մեջ եղած ժա մա նա կա հատ վա ծում ծա գած իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ
մամբ: Այլ կերպ ասած՝ իրա վա կան ակ տի կի րա ռե լի ու թյան հարցն ուղ ղա կի ո րեն կապ ված է 
կար գա վոր ման առար կան կազ մող իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հի հետ: 

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը հա մադ րե լով վե րոն շյալ իրա վա կան վեր
լու ծու թյուն նե րի հետ` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում կեն սա թո շա կի 
վե րա հաշ վարկ ման իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պահ է հան դի սա նում Ռազ միկ Մով սի
սյա նի՝ Ծա ռա յու թյա նը կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման վե րա բե րյալ դի մում տա լու օրը, 
հետևա բար սույն գոր ծով կի րառ ման են թա կա են Ռազ միկ Մով սի սյա նի կող մից կեն սա թո
շա կի վե րա հաշ վարկ ման հա մար դի մում տա լու օր վա՝ 28.08.2013 թվա կա նի դրու թյամբ գոր
ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը, որոնք սահ ման ված են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա
սին» 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրեն քով: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով մինչև 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի ուժի մեջ մտ նե լը գոր ծող իրա վա կան ակ
տե րը կի րա ռե լի կլի նե ին միայն այն դեպ քում, եթե Ռազ միկ Մով սի սյա նը կեն սա թո շա կի վե
րա հաշ վարկ ման դի մու մը ներ կա յաց ներ մինչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 
22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտ նե լը: Մինչ դեռ վեր ջինս կեն սա
թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման վե րա բե րյալ դի մու մով Ծա ռա յու թյա նը դի մել է 28.08.2013 թվա
կա նին, հետևա բար սույն գոր ծով կի րա ռե լի են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րը, որոնց հա մա ձայն՝ նշա նակ ված կեն սա թո շա կը վե
րա հաշ վար կե լու հա մար լրա ցու ցիչ փաս տաթղթեր ներ կա յաց նե լու դեպ քում կեն սա թո
շա կը վե րա հաշ վարկ վում է նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ « Պե տա կան կեն
սա թո շակ նե րի մա սին» 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 243– Ն ՀՀ օրեն քի 38– րդ հոդ վա ծը 
սպա ռիչ կեր պով սահ մա նում է կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու հիմ քե րը, և դրան ցում բա
ցա կա յում է դի մո ղի կող մից հայց վող՝ առանձնա պես ծանր, առանձնա պես վնա սա կար պայ
ման նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծով պայ մա նա վոր ված կեն սա թո շա կը վե րա հաշ
վար կե լու հիմ քը:

Անդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ Ռազ
միկ Մով սի սյա նի կեն սա թո շա կի հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գել են մինչև 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 19.11.2002 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քի ըն
դու նու մը, հետևա բար Ռազ միկ Մով սի սյա նը կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման լե գի տիմ 
ակնկա լիք է ունե ցել, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
սխալ են կի րա ռել լե գի տիմ ակնկա լի քի ինստի տու տը, որին անդրա 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» 19.11.2002 թվա
կա նի թիվ ՀՕ– 519– Ն օրեն քի 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 որո շե լու մա սին ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 15.01.2008 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 723 որո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ մինչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա
սին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտ նելն առանձնա պես վնա սա կար, առանձնա պես ծանր պայ ման
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նե րում աշ խա տած և կեն սա թո շա կի նշա նա կում ստա ցած ան ձինք ակնկա լիք են ունե ցել, 
որ իրենց կեն սա թո շա կը են թա կա է հաշ վարկ ման ար տո նյալ կար գով, սա կայն նույն օրեն քի 
73– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի ուժով այդ ար տո նյալ կար գը վե րաց վել է՝ ան տե սե լով նաև 
նշված պայ ման նե րում աշ խա տած ան ձանց ակնկա լիքն առ այն, որ իրենց կեն սա թո շա կը 
հաշ վարկ վե լու է ար տո նյալ կար գով: Ան ձի իրա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մե րի 
հե տա դարձ ուժի ար գել ման սկզբունքն իրա վա կան ան վտան գու թյան սկզբուն քի հետ մեկ
տեղ կոչ ված է ապա հո վե լու լե գի տիմ ակնկա լիք նե րի հան դեպ հար գան քը: 

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 ար դյուն քում դրա տե սա կի փո փոխ ման (վատ թա րաց ման) ար գել քը, միա ժա
մա նակ ճա նա չել է նաև որո շա կի պայ ման նե րում աշ խա տած և կեն սա թո շա կի նշա նա կում 
ստա ցած ան ձանց` ար տո նյալ կեն սա թո շակ ստա նա լու հան դեպ լե գի տիմ ակնկա լի քը: Ը նդ 
որում, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը լե գի տիմ ակնկա լի քի առ կա յու թյու նը ճա նա չել է 
միայն այն ան ձանց հա մար, որոնք 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 ակնկա լի քը ծա գե լու հա մար միայն 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 իրա վունք ձեռք բե րած լի նի, որ պես զի դրա հան դեպ լե գի տիմ ակնկա լի քը գոր ծի: 
Ը ստ այդմ՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ճա նա չել է ոչ թե որո շա կի պայ ման նե րում աշ
խա տած ան ձանց լե գի տիմ ակնկա լի քը այդ ըն թաց քում գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րով 
կեն սա թո շակ ստա նա լու նկատ մամբ, այլ ար դեն իսկ կեն սա թո շա կի իրա վունք ձեռք բե րած 
ան ձանց լե գի տիմ ակնկա լիքն այդ իրա վուն քը ձեռք բե րե լու պա հին գոր ծող իրա վա կար գա վո
րում նե րով կեն սա թո շակ ստա նա լու և դրա չա փը այլևս չնվա զեց նե լու հան դեպ: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ օրենսդիրն իրա վա սու է օրենսդրա կան 
փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում սահ մա նե լու կեն սա թո շա կի հետ կապ ված իրա վա հա րա
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման լի ո վին նոր հա մա կարգ, որը, սա կայն, չի կա րող վե րաց նել 
այն կեն սա թո շակ նե րը, այդ թվում՝ ար տո նյալ կար գով նշա նակ վող, որոնք ստա նա լու իրա
վունքն ան ձը ձեռք է բե րել նախ կի նում գոր ծող օրենսդրու 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 
ակնկա լի քը կա պել է կեն սա թո շակ ստա նա լու իրա վուն քի՝ ար դեն իսկ ծա գած լի նե լու հետ: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո անդրա դառ նա լով ան ձի լե գի տիմ ակնկա լի քի իրա վուն քին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ ան ձի լե գի տիմ ակնկա լի քի պաշտպա նու թյու նը մի կող մից պար տա վո րեց
նում է պե տու թյա նը ան ձի հան դեպ գոր ծել բա րե խիղճ, մյուս կող մից, սա կայն, ան ձի լե գի
տիմ ակնկա լի քի պաշտպա նու թյան կի րառ ման հա մար կարևոր է նաև ան ձի դրսևո րած 
վար քագ ծի բա րեխղ ճու թյունն և ող ջամ տու թյու նը: Այ սինքն, թեև լե գի տիմ ակնկա լիքն օգ
տա գործ վում է որ պես ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան ար դյու
նա վետ մի ջոց, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է գո յու թյուն ունե նան նաև դրա չա րա շա հու մը բա
ցա ռող երաշ խիք ներ: 

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 
ան ձի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի իրա ցու մը երաշ խա վո րե
լու հա մար հա մա պա տաս խան իրա վա կար գա վո րում ստեղ ծե լու բա ցա ռիկ իրա վա սու թյու նը 
վե րա պահ ված է օրենսդիր մարմ նին, որը կոչ ված է իրա կա նաց նե լու այդ բնա գա վա ռի, այդ 
թվում նաև՝ կեն սա թո շակ նե րի հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի օրենսդրա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը: Ը ստ այդմ, կեն սա թո շա կային օրենսդրու թյու նը 1992– 2011 թվա կան
ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում պար բե րա բար են թարկ վել է փո փո խու թյուն նե րի: Այս
պես՝ 01.07.1992 թվա կա նից մինչև 01.01.1996 թվա կա նը գոր ծել է «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա
կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ– 13 օրեն քը, 01.01.1996 թվա կա նից 
մինչև 01.01.2003 թվա կա նը գոր ծել է «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային 
ապա հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ– 26 օրեն քը, 01.01.2003 թվա կա նից մինչև 01.01.2011 թ վա կա նը 
գոր ծել է « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քը, իսկ 01.01.2011 
թ վա կա նից ուժի մեջ է մտել « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 243– Ն օրեն քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րում է, որ վե րը նշված իրա վա կան ակ տերն 
իրենց գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում ևս բազ միցս են թարկ վել են փո փո խու թյուն նե րի և լրա
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ցում նե րի, ին չը պայ մա նա վոր ված է կեն սա թո շա կային հա մա կար գի հա վա սա րակշ ռու թյան 
ապա հով ման, քա ղա քա ցի նե րի կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան մա կար դա կի կա յու նու
թյան և աճի ապա հով ման ան հրա ժեշ տու թյամբ:

Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով Ռազ միկ Մով սի սյա նը փաս տում է, որ 
1992 թվա կա նին դի մել է 1987– 1992 թվա կան նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի կեն սա թո շա կի վե
րա հաշ վարկ ման հա մար՝ ներ կա յաց նե լով աշ խա տան քի բնույ թի մա սին գոր ծա տուի կող մից 
տրված ճշտող տե ղե կան քը, 1995 թվա կա նին դի մել է 1990– 1995 թվա կան նե րի ժա մա նա կա
հատ վա ծի կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման հա մար՝ ներ կա յաց նե լով աշ խա տա վար ձի չա
փի վե րա բե րյալ տե ղե կանք, մինչ դեռ հե տա գա յում՝ 1992– 2003 թվա կան ներն ըն կած ժա մա
նա կա հատ վա ծում, ար տո նյալ պայ ման նե րում աշ խա տե լու վե րա բե րյալ տե ղե կան քը չի ներ
կա յաց րել և չի դի մել լիա զոր մար մին՝ կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման հա մար՝ մինչև 
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 243– Ն օրենքն ուժի մեջ մտ նե լը: Ը նդ որում, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 
թիվ ՀՕ– 519– Ն օրեն քի 73– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով նա խա տես վող դրույթն առ այն, որ լրա
ցու ցիչ փաս տաթղթեր ներ կա յաց նե լու դեպ քում կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վարկ վում է նույն 
օրեն քով սահ ման ված կար գով և հա մար վում է նոր նշա նա կում, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նի 15.01.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 723 որոշ մամբ ճա նաչ վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա
նը հա կա սող և ան վա վեր, ին չը նշա նա կում է, որ Ռազ միկ Մով սի սյանն առնվազն 15.01.2008 
թվա կա նից մինչև 01.01.2011 թվա կա նը հնա րա վո րու թյուն է ունե ցել լիա զոր մարմ նին ներ կա
յաց նե լու կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու մա սին դի մու մը և ար տո նյալ պայ ման
նե րում աշ խա տե լու վե րա բե րյալ տե ղե կան քը, սա կայն ցու ցա բե րել է ան գոր ծու թյուն:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Ռազ միկ 
Մով սի սյա նը դեռևս «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու թյան 
մա սին» թիվ ՀՕ– 26 օրեն քի՝ մինչև 01.01.2003 թվա կա նը ուժի մեջ լի նե լու, ինչ պես նաև 
01.01.2003 թվա կա նից ուժի մեջ մտած « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 519– Ն 
ՀՀ օրեն քի 73– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից 
15.01.2008 թվա կա նին ան վա վեր ճա նա չե լու պայ ման նե րում զրկ ված չի եղել մինչև « Պե տա
կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քի ուժը կորց նե լու պա հը՝ 01.01.2011 
թվա կա նը, կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման հա մար լիա զոր մար մին դի մե լու հնա րա վո
րու թյու նից: 

Ավե լին, օրենսդրի կող մից կեն սա թո շա կային օրենսդրու թյու նում պար բե րա բար փո փո
խու թյուն ներ կա տա րե լու պայ ման նե րում վեր ջինս կա րող էր կան խա տե սել օրենսդրա կան 
այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյու նը, որոնց պայ ման նե րում այլևս կբա ցա կայեր 
նախ կի նում գոր ծող օրենսդրու թյան հա մա ձայն կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյու նը, հետևա բար լե գի տիմ ակնկա լի քի սկզբուն քը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չէ, 
քա նի որ հայց վո րի կող մից չի դրսևոր վել հա մա պա տաս խան բա րե խիղճ և ող ջա միտ վար քա
գիծ, այն է՝ 1992– 2003 թվա կան նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կեն սա թո շա կի վե րա հաշ
վար կի պա հան ջը չի ներ կա յաց վել նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում գոր ծող կեն սա թո շա կային 
օրենսդրու թյան գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ, երբ նշված պա հան ջը կա րող էր քննարկ վել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում 
կի րա ռե լի են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ գոր ծող օրեն քի կար գա վո րում նե
րը, որոնց հա մա ձայն՝ նշա նակ ված կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու հա մար լրա ցու ցիչ 
փաս տաթղթեր ներ կա յաց նե լու դեպ քում կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վարկ վում է նույն օրեն քով 
սահ ման ված կար գով, որը, սա կայն, առանձնա պես ծանր, առանձնա պես վնա սա կար պայ
ման նե րում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծով պայ մա նա վոր ված կեն սա թո շա կը վե րա հաշ
վար կե լու հիմք չի նա խա տե սում: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայ ցը բա վա րա րե լու հիմք չէր 
կա րող հան դի սա նալ Վե րաքննիչ դա տա րա նի այն հետևու թյու նը, որ Ռազ միկ Մով սի սյա նի 
կեն սա թո շա կի հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գել են մինչև « Պե տա կան կեն
սա թո շակ նե րի մա սին» 19.11.2002 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 519– Ն ՀՀ օրեն քի ըն դու նու մը, քա նի որ 
տվյալ դեպ քում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունի ոչ թե ը նդ հան րա պես կեն
սա թո շա կային իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման, այլ կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման՝ որ
պես օրեն քով նա խա տես ված ինքնու րույն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հը: Ը ստ այդմ, 
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կի րա ռե լով կեն սա թո շա կի վե րա հաշ վարկ ման դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող օրեն
քը՝ Ծա ռա յու թյունն օրեն քի կի րառ ման առու մով որևէ սխալ թույլ չի տվել:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` 

հայց վող գոր ծո ղու թյան իրա վա չա փու թյու նը որոշ վում է դա տա կան ակ տի կա յաց ման դրու
թյամբ ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում և դա տա կան ակ տի կա յաց ման պա հին 
գոր ծող օրենքնե րի հի ման վրա։

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ գոր ծո ղու թյան կա
տար ման հայ ցի քննարկ ման ըն թաց քում դա տա րան նե րի կող մից պարզ ման են թա կա հար
ցե րին` կարևո րե լով նշված հայ ցա տե սա կով վար չա կան մար մին նե րին պար տադրվող գոր
ծո ղու թյուն նե րի իրա վա չա փու թյան գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի վեր լու ծու
թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան մարմ նին որո շա կի գոր
ծո ղու թյուն կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու հա մար պետք է հաս տատ վի, որ հայց վող գոր
ծո ղու թյու նը կա տա րե լու հա մար առ կա են փաս տա կան և իրա վա կան բա վա րար հիմ քեր, և 
գոր ծը քննե լու ու դա տա կան ակտ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ գոր ծող կոնկ րետ հա րա բե
րու թյուն նե րը կար գա վո րող իրա վա կան ակ տե րի պա հանջնե րից բխում է հայց վող գոր ծո
ղու թյու նը կա տա րե լու վար չա կան մարմ նի իրա վա սու թյու նը: 

Դա տա րան ներն իրա վա սու չեն վար չա կան մարմ նին պար տա վո րեց նե լու կա տա րել 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն, որը կհան դի սա նա ոչ իրա վա չափ, հետևա բար որո շա կի գոր ծո ղու
թյուն կա տա րե լուն վար չա կան մարմ նին պար տա վո րեց նե լու հա մար դա տաքննու թյամբ 
պետք է ձեռք բեր վեն բա վա րար և ան հեր քե լի ապա ցույց ներ առ այն, որ հայց վող գոր ծո ղու
թյունն իրա վա չափ է: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը բա վա րա րե լիս, իսկ Վե
րաքննիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լիս պատ ճա ռա բա նել են, որ 
սույն գոր ծով կի րա ռե լի են «ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի պե տա կան կեն սա թո շա կային ապա հո վու
թյան մա սին» 06.12.1995 թվա կա նի թիվ ՀՕ– 26 ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րը, մինչ դեռ Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան ներն իրենց դա տա կան ակ տե րում 
ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ դա տա կան ակտ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ գոր ծող 
իրա վա կան ակ տե րի պա հանջնե րից չի բխում հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը, և գոր
ծող իրա վա կան կար գա վո րում նե րի պայ ման նե րում առ կա չեն հիմ քեր սույն գոր ծով հայց
վող գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը վար չա կան մարմ նին պար տա վո րեց նե լու հա մար, հետևա
բար հայ ցը են թա կա էր մերժման: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 151– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա
ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 Վճռա բեկ դա տա րա նի 
լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի վե
րոգ րյալ հոդ վա ծով ամ րագրված` ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր: 
Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սան կյու նից: Տվյալ դեպ քում, Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա
տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:
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Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն որոշ ման 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա
կա յու թյու նը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են եղել 
դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա տա կան 
պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռայել, դրվում 
են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, ուս տի 
Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, գտնում է, որ Ռազ միկ Մով սի սյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են
թա կա է բռնա գանձման 8.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես Դա տա րա նի 06.12.2013 թվա կա նի որոշ մամբ 
հե տաձգված պե տա կան տուրք: Բա ցի այդ, Ռազ միկ Մով սի սյա նից հօ գուտ Ծա ռա յու թյան 
պետք է բռնա գան ձել նաև 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուրք, և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուրք:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

25.02.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ Ռազ միկ Մով սի սյա նի հայ ցը մեր ժել: 
2. Ռազ միկ Մով սի սյա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 8.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 06.12.2013 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգված պե տա կան տուրք: 
Ռազ միկ Մով սի սյա նից հօ գուտ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա

րու թյան սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան բռնա գան ձել 10.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք, և 
40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ։ 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4109/05/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4109/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ք. Մկո յան
Դա տա վոր ներ`   Ա. Առա քե լյան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա

խա րա րու թյան սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա
յու թյուն) և ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն) վճռա բեկ բո
ղոք նե րը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 24.09.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ը ստ 
հայ ցի Սամ սոն Խա րա զյա նի ը նդ դեմ Ծա ռա յու թյան, եր րորդ ան ձ Նա խա րա րու թյան` 
17.12.2012 թվա կա նից մինչև 2013 թվա կա նի մարտ ամի սը կեն սա թո շակ նշա նա կե լուն և 
08.01.1998 թվա կա նից 05.01.2002 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վածն աշ խա տան քային 
ստա ժում նե րա ռե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջնե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Սամ սոն Խա րա զյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ծա ռա յու

թյա նը կա տա րե լու վե րա հաշ վարկ և վճա րե լու 17.12.2012 թվա կա նից մինչև 2013 թվա կա նի 
մարտ ամի սը չորս ամիս նե րի չվճա րած կեն սա թո շա կը՝ 134.400 ՀՀ դրա մի չա փով, ինչ պես 
նաև կեն սա թո շա կում նե րա ռել չորս տար վա աշ խա տան քային ստա ժի և տա սը տար վա ըն
թաց քում կա տա րած սո ցիա լա կան վճար նե րի դի մաց հա սա նե լիք գու մա րը։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Զա րի կյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
14.04.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Ծա ռա յու թյա նը պար տա
վո րեց վել է 08.01.1998 թվա կա նից 05.01.2002 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը նե րա
ռել Սամ սոն Խա րա զյա նի աշ խա տան քային ստա ժում: Հայ ցը՝ մնա ցած մա սով, մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 24.09.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Սամ սոն Խա րա զյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա
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նի 14.04.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել. հայ ցը՝ 17.12.2012 թվա կա նից մինչև 
2013 թվա կա նի մարտ ամի սը կեն սա թո շակ նշա նա կե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջնե րի 
մա սին, բա վա րար վել է. Ծա ռա յու թյա նը պար տա վո րեց վել է 17.12.2012 թվա կա նից մինչև 2013 
թվա կա նի մարտ ամի սը Սամ սոն Խա րա զյա նին նշա նա կե լու կեն սա թո շակ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը և Նա խա րա րու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Սամ սոն Խա րա զյա նը։

2. Ծա ռա յու թյան վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ

րու թյան 5– րդ հոդ վա ծը, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա
ծը, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 86– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ և 27– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ Սամ սոն Խա րա զյա նը 

17.12.2012 թվա կա նին դի մել է Ծա ռա յու թյան աշ խա տա կազ մի Ար տա շա տի սո ցիա լա կան 
ապա հո վու թյան տա րած քային բա ժին՝ տա րի քային աշ խա տան քային կեն սա թո շա կի իրա
վունք տվող տա րի քից մեկ տա րի շուտ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար: Ներ կա յաց ված 
ան ձնագ րի հա մա ձայն՝ դի մո ղի անու նը նշված է եղել « Սամ սոն», իսկ աշ խա տան քային 
գրքույ կի, բարձրա գույն կրթու թյան դիպ լո մի հա մա ձայն՝ նշված փաս տաթղթե րի իրա վա տի
րոջ անու նը նշված է եղել « Սամ վել», այդ պատ ճա ռով աշ խա տան քային գրքույ կը՝ որ պես 
ստա ժը հաս տա տող փաս տա թուղթ, հիմք չի ըն դուն վել և 24.12.2012 թվա կա նին մերժվել է 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու դի մու մը: Սամ սոն Խա րա զյա նը 29.03.2013 թվա կա նին կրկին դի
մել է Ծա ռա յու թյան աշ խա տա կազ մի Ար տա շա տի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան տա րած
քային բա ժին՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար, և պա հանջվող փաս տաթղ թե րի հետ ներ
կա յաց րել է նաև ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա
րա նի 28.02.2013 թվա կա նի վճի ռը, որն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 29.03.2013 թվա կա նին: 
Նշված վճռով հաս տատ վել է, որ աշ խա տան քային գրքույ կը և բարձրա գույն կրթու թյան 
դիպ լո մը պատ կա նում են Սամ սոն Խա րա զյա նին: Այս պի սով, Սամ սոն Խա րա զյա նը կեն սա
թո շակ ստա նա լու իրա վուն քը ձեռք է բե րել 29.03.2013 թվա կա նից՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 
հա մար ներ կա յաց ված իրա վա չափ փաս տաթղթե րի հի ման վրա: Հետևա բար Ծա ռա յու թյան 
կող մից կեն սա թո շա կը 17.12.2012 թվա կա նից հաշ վար կե լու և վճա րե լու վե րա բե րյալ մեր ժում
ներն իրա վա չափ են և բխում են առ կա իրա վա կար գա վո րում նե րից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 24.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 14.04.2015 
թվա կա նի վճռին:

2.1 Նա խա րա րու թյան վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 

ՀՀ օրեն քի 33– րդ և 34– րդ հոդ ված նե րը, կի րա ռել է « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծը, որը չպետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ ար դեն իսկ գո յու թյուն 

ունեն եր կու վար չա կան ակ տեր՝ 24.12.2012 թվա կա նին կեն սա թո շակ նշա նա կե լու մա սին 
դի մու մը մեր ժե լու մա սին և 29.03.2013 թվա կա նին Սամ սոն Խա րա զյա նին կեն սա թո շակ 
նշա նա կե լու մա սին: Վե րաքննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տի ար դյուն քում վար չա կան 
մարմ նի հա մար ստեղծ վել է իրա վա կան անո րո շու թյուն, այն է` առ կա վար չա կան ակ տե րի 
գո յու թյան պայ ման նե րում նույն ան ձին վե րա բե րող և նույն հար ցը կար գա վո րող մեկ այլ 
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վար չա կան ակտ ըն դու նե լու պար տա վո րու թյուն, որի հիմ քե րը բա ցա կա յում են ՀՀ օրենս
դրու թյամբ: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 24.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 14.04.2015 
թվա կա նի վճռին:

2.2 Վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Ծա ռա յու թյան և Նա խա րա րու թյան վճռա բեկ բո ղոք նե րի իրա վա կան հիմ քե րում և 

փաս տարկ նե րում բա ցա կա յում է օրեն քի այն դրույ թը, որը թույլ է տա լիս կեն սա թո շա կի նշա
նակ ման ժամ կետ նե րը փո խել, ուս տի Վե րաքննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որո շու մը կա
յաց նե լիս իրա վա ցի ո րեն առաջ նորդ վել է « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 34– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով: 

3. Վճռա բեկ բո ղոք նե րի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) 17.12.2012 թվա կա նին դի մե լով Ծա ռա յու թյա նը՝ Սամ սոն Խա րա զյա նը պա հան ջել է 

նշա նա կել տա րի քային աշ խա տան քային կեն սա թո շակ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 86):
2) Ծա ռա յու թյան 16.05.2013 թվա կա նի թիվ Ա251/337 և 06.05.2014 թվա կա նի թիվ 

ԱՊ/ ԱգԱ– 1/3359/14 գրու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյու նը 24.12.2012 թվա կա նին մեր
ժել է Սամ սոն Խա րա զյա նի 17.12.2012 թվա կա նի դի մու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ աշ խա
տան քային գրքույ կում և բարձրա գույն կրթու թյան դիպ լո մում Սամ սոն Խա րա զյա նի անու նը 
նշված է « Սամ վել» (հա տոր 1– ին, գ.թ. 37– 38, հա տոր 2– րդ, գ.թ. 72): 

3) ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
28.02.2013 թվա կա նի վճռով հաս տատ վել է, որ 20.11.1976 թվա կա նին Սամ վել Սու րե նի Խա
րա զյա նի ան վամբ տրված թիվ APM 0074877 աշ խա տան քային գրքույ կը, նրա նում նե րառ
ված 1976– 2008 թվա կան նե րի աշ խա տան քային ստա ժի վե րա բե րյալ գրա ռում նե րը և 
24.12.2012 թվա կա նին ՀՀ ազ գային ար խի վի Արա րա տի մար զային մաս նա ճյու ղի կող մից 
տրված թիվ 1184 ար խի վային տե ղե կան քը, ինչ պես նաև Սամ վել Սու րե նի Խա րա զյա նի ան
վամբ Երևա նի անաս նա բու ծա կան– ա նաս նա բու ժա կան ինստի տու տի կող մից 30.06.1977 
թվա կա նին տրված թիվ Г– I 000051 բարձրա գույն կրթու թյան դիպ լո մը պատ կա նում և վե րա
բե րում են Սամ սոն Սու րե նի Խա րա զյա նին (հա տոր 1– ին, գ.թ. 87– 89): 

4) Ծա ռա յու թյան 16.05.2013 թվա կա նի թիվ Ա251/337 և 06.05.2014 թվա կա նի թիվ 
ԱՊ/ ԱգԱ– 1/3359/14 գրու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 29.03.2013 թվա կա նին Սամ սոն Խա րա զյա նը 
կրկին դի մում է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյա նը՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու մա սին, և Ծա ռա
յու թյու նը 29.03.2013 թվա կա նից Սամ սոն Խա րա զյա նին նշա նա կել է տա րի քային աշ խա
տան քային կեն սա թո շակ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 37– 38, հա տոր 2– րդ, գ.թ. 72):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն 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 օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի 
կող մից « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի խախտ ման 
հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և որի առ
կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։ 

Սույն բո ղոք նե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա
մա րում անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե
րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ ան ձի 
դի մու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը չվի ճար կե լու պայ ման նե րում ան ձի կող մից կեն սա թո շակ 
նշա նա կե լու վե րա բե րյալ կրկին դի մում ներ կա յաց նե լու դեպ քում « Պե տա կան կեն սա թո շակ
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նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով ո՞ր օրը պետք է հա մար վի կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա
մար դի մե լու օր:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա
ձայն՝ նույն օրեն քով սահ ման ված պայ ման նե րը բա վա րա րե լու դեպ քում կեն սա թո շա կի 
իրա վունք ունեն 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, օտա րերկ րյա քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան
ձը, եթե նույն օրեն քով կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով 
այլ բան սահ ման ված չէ: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քով կեն սա թո շա
կի իրա վունք ունե ցող ան ձը կեն սա թո շակ ստա նա լու իրա վունք ունի, եթե օրենսդրու
թյամբ սահ ման ված կար գով դի մել է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող 
մարմ նի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում, և նրան նշա նակ վել է կեն սա թո շակ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ գույ քային կամ 
ան ձնա կան ոչ գույ քային իրա վունքնե րի ծա գու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը կապ
ված է որո շա կի հան գա մանքնե րի հետ, որոնց օրեն քը տա լիս է իրա վա կան նշա նա կու թյուն 
(ի րա վա բա նա կան փաս տեր): Մաս նա վո րա պես, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 7– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ մա սե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը 
տա րան ջա տել է « կեն սա թո շա կի իրա վունք» և « կեն սա թո շակ ստա նա լու իրա վունք» 
հաս կա ցու թյուն նե րը: Ը նդ որում, դրան ցից յու րա քան չյու րի ծագ ման հա մար նա խա տես վել 
են տար բեր իրա վա բա նա կան փաս տեր: Մաս նա վո րա պես՝ կեն սա թո շա կի իրա վուն քը ծա
գում է օրեն քով նա խա տես ված որո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, իսկ կեն սա
թո շակ ստա նա լու իրա վուն քը` կեն սա թո շա կի իրա վուն քի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր
ված՝ հա մա պա տաս խան մար մին սահ ման ված կար գով դի մե լու պա րա գա յում (տե՛ս Արա
րատ Ափո յանն ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ազ գային ան վտան գու թյան ծա
ռա յու թյան թիվ ՎԴ/6690/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 
թվա կա նի որո շու մը):

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ 
հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ առան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի առանձնա
հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օրենքնե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ
գային պայ մա նագ րե րով։

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա
ձայն՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մե լու օր է հա մար վում կեն սա թո շակ նշա նա
կող ստո րա բա ժա նում դի մում ներ կա յաց նե լու օրը: Դի մու մին կցվում են օրենսդրու թյամբ 
սահ ման ված` կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար ան հրա ժեշտ փաս տաթղթե րը: Նույն 
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 քային օր վա ըն թաց քում, հիմք ըն դու նե լով ներ կա յաց
ված փաս տաթղթե րը և պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա կար գի տվյալ նե րի շտե մա
րա նի տվյալ նե րը, կա յաց նում է հետևյալ որո շում նե 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 ան հրա ժեշ տու թյան մա սին.
3) մեր ժել կեն սա թո շակ նշա նա կե լը:
« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 7– րդ մա սի հա մա

ձայն՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լը մեր ժե լու մա սին որո շում կա յաց վում է, եթե`
1) ան ձը չու նի կեն սա թո շա կի իրա վունք.
2) կեն սա թո շա կի իրա վունք ունե ցող ան ձը, ը ստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

բնակ չու թյան պե տա կան ռե գիստ րում առ կա տվյալ նե րի, հաշ վառ ված չէ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում բնա կու թյան վայ րի հաս ցե ում.

3) ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րը և պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա կար գի 
տվյալ նե րի շտե մա րա նի տվյալ նե րը բա վա րար չեն ան ձին կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 
հա մար.

4) ան ձն ունի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե ից ֆի նան սա վոր վող` 
նույն օրեն քով կամ այլ օրենքնե րով սահ ման ված կեն սա թո շակ ստա նա լու իրա վունք:
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Նույն հոդ վա ծի 8– րդ մա սի հա մա ձայն՝   կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նու մը 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լը մեր ժե լու կամ ան ձին կեն սա թո շակ նշա նա կե լու և լրա ցու ցիչ փաս
տա թուղթ ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան  մա սին ո րո շում կա յաց նե լու դեպ քում հինգ 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում այդ  մա սին  պատ շաճ կար գով ծա նու ցում է կեն սա թո շակ 
նշա նա կե լու հա մար դի մած ան ձին` նշե լով մեր ժե լու պատ ճառ նե րը և որո շու մը բո ղո քար կե
լու կար գը, իսկ նույն հոդ վա ծի 7– րդ մա սի 4– րդ կե տում նշված դեպ քում` նաև կեն սա թո շա կի 
տե սա կը փո խե լու նրա իրա վուն քի և դրա իրա կա նաց ման կար գի վե րա բե րյալ:

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա կաց նում է, որ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ վա րույթն ունի որո շա կի 
առանձնա հատ կու թյուն ներ, որոնք կար գա վոր վում են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա
սին» ՀՀ օրեն քով: Մաս նա վո րա պես, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով 
սահ ման վել է վար չա կան վա րույ թի ավե լի կարճ՝ տասն աշ խա տան քային օր վա ժամ կետ, 
սահ ման վել է վա րույ թը եզ րա փա կող վար չա կան ակ տի՝ որոշ ման կա յաց ման հա մար հիմք 
հան դի սա ցող հան գա մանքնե րի շրջա նա կը, այն է՝ ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րը և պե տա
կան կեն սա թո շա կային հա մա կար գի տվյալ նե րի շտե մա րա նի տվյալ նե րը: 

Բա ցի այդ, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման վել է նաև, թե 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մած ան ձի կող մից ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րի և 
պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա կար գի տվյալ նե րի շտե մա րա նի տվյալ նե րի հի ման վրա 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող մար մինն ինչ պի սի որո շում կա րող է ըն
դու նել: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված որո շում նե րից մե կի ըն դուն մամբ ավարտ
վում է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ « Պե տա կան կեն սա
թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 7– րդ մա սով սպա ռիչ կեր պով սահ ման ված 
են դի մու մը մեր ժե լու հիմ քե րը, իսկ նույն հոդ վա ծի 8– րդ մա սով սահ ման վել է կեն սա թո շակ 
նշա նա կե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող մարմ նի՝ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու դի մու մը մեր ժե լու 
դեպ քում հն գօ րյա ժամ կե տում կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մած ան ձին պատ շաճ 
կար գով ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյու նը: Ը նդ որում, նշված ծա նու ցու մը պետք է պա րու նա
կի մերժման պատ ճառ նե րը և բո ղո քարկ ման կար գը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված կար գա վո րումն ինքնան պա տակ չէ, այն 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի մած ան ձին, ով հա մա ձայն 
չէ մերժման հետ, վար չա կան բո ղոք կամ դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լով՝ գործ նա կա նում 
իրաց նե լու իր ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտպա նու թյան և դա տա րան դի մե լու հիմ նա
րար իրա վունքնե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև հարկ է հա մա րում նշել որ նախ կի նում կա յաց րած որո շում
նե րով անդրա դար ձել է վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի հար ցին՝ 
նշե լով, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ուժով վար չա կան ակ տի չվի ճարկ ման պայ ման նե րում յու
րա քան չյուր ոք պար տա վոր է ել նել այն կան խա վար կա ծից, որ վար չա կան ակտն ըն դուն
վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օրենքնե րով սահ ման ված վար չա կան մարմ նի լիա զո րու
թյուն նե րի շրջա նա կում, և այն են թա կա է կա տար ման: Դրա հետևան քով պետք է եզ րա կաց
նել, որ չվի ճարկ ված վար չա կան ակտն իրա վա չափ է, և որևէ ան ձ, այդ թվում` պե տա կան 
մար մի նը չի կա րող կաս կա ծի տակ դնել դրա իրա վա չա փու թյու նը (տե՛ս Երևա նի քա ղա քա
պե տա րանն ը նդ դեմ Հրա չյա Քա րա մյա նի թիվ ՎԴ/2068/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 27.05.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Հետևա բար բո լոր այն դեպ քե րում, երբ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու իրա վա սու թյուն ունե
ցող մարմ նի՝ կեն սա թո շա կի նշա նա կու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը վար չա կան կամ դա տա
կան կար գով չի վի ճարկ վել, որևէ ան ձ, այդ թվում` դա տա րա նը չի կա րող կաս կա ծի տակ 
դնել դրա իրա վա չա փու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ « Պե տա կան կեն սա թո
շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ 
ան ձի դի մու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը չվի ճար կե լու պայ ման նե րում ան ձի կող մից կրկին 
ներ կա յաց ված դի մու մով հա րուց վում է նոր վա րույթ, իսկ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի իմաս տով այդ դեպ քում կեն սա թո շակ նշա
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նա կե լու հա մար դի մե լու օր պետք է հա մար վի կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում 
կրկին դի մում ներ կա յաց նե լու օրը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Սամ սոն Խա րա զյա նը 17.12.2012 թվա կա նին դի
մում է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյան Ար տա շա տի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան տա րած քային 
բա ժին՝ տա րի քային աշ խա տան քային կեն սա թո շա կի իրա վունք տվող տա րի քից մեկ տա րի 
շուտ կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար: 24.12.2012 թվա կա նին Ծա ռա յու թյու նը Սամ սոն Խա
րա զյա նի դի մու մը մեր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ներ կա յաց ված աշ խա տան քային գրքույ
կում և բարձրա գույն կրթու թյան դիպ լո մում Սամ սոն Խա րա զյա նի անունը նշված է « Սամ վել 
Խա րա զյան»: Սամ սոն Խա րա զյա նը 29.03.2013 թվա կա նին կրկին դի մել է Ծա ռա յու թյան 
Ար տա շա տի սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան տա րած քային բա ժին և պա հանջվող փաս
տաթղթե րի հետ միա սին ներ կա յաց րել է նաև ՀՀ Արա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րի ը նդ հա
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 28.02.2013 թվա կա նի վճի ռը, որով հաս տատ վել է, որ 
20.11.1976 թվա կա նին Սամ վել Սու րե նի Խա րա զյանի ան վամբ տրված թիվ APM 0074877 աշ
խա տան քային գրքույ կը, նրա նում նե րառ ված 1976– 2008 թվա կան նե րի աշ խա տան քային 
ստա ժի վե րա բե րյալ գրա ռում նե րը և 24.12.2012 թվա կա նին ՀՀ ազ գային ար խի վի Արա րա տի 
մար զային մաս նա ճյու ղի կող մից տրված թիվ 1184 ար խի վային տե ղե կան քը, ինչ պես նաև 
Սամ վել Սու րե նի Խա րա զյա նի ան վամբ Երևա նի անաս նա բու ծա կան– ա նաս նա բու ժա կան 
ինստի տու տի կող մից 30.06.1977 թվա կա նին տրված թիվ Г– I 000051 բարձրա գույն կրթու թյան 
դիպ լո մը պատ կա նում և վե րա բե րում են Սամ սոն Սու րե նի Խա րա զյա նին: Ծա ռա յու թյու նը 
29.03.2013 թվա կա նին Սամ սոն Խա րա զյա նին նշա նա կել է կեն սա թո շակ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը 17.12.2012 թվա կա նից կեն սա թո շակ նշա նա կե լուն 
պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, 
որ տվյալ դեպ քում Սամ սոն Խա րա զյա նի կող մից 17.12.2012 թվա կա նին Ծա ռա յու թյա նը ներ
կա յաց րած դի մու մի քննու թյան ըն թաց քում առ կա է եղել « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 7– րդ մա սի 3– րդ կե տով սահ ման ված՝ դի մու մի մերժման 
հիմ քը, այն է՝ ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րը և պե տա կան կեն սա թո շա կային հա մա կար գի 
տվյալ նե րի շտե մա րա նի տվյալ նե րը բա վա րար չեն եղել կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար, 
ուս տի Սամ սոն Խա րա զյա նի 17.12.2012 թվա կա նի դի մումն իրա վա չա փո րեն է մերժվել, որ
պի սի պայ ման նե րում « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ մա սով սահ ման ված դի մե լու օր է հա մար վել 29.03.2013 թվա կա նը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու և Դա տա րա նի վճի ռը մաս
նա կի ո րեն բե կա նե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ տվյալ դեպ քում սահ
մա նա փակ վել է ան ձի կեն սա թո շակ ստա նա լու իրա վուն քը ոչ իր մեղ քով, այլ փաս տաթղթե
րում առ կա թե րու թյուն նե րի պատ ճա ռով, մինչ դեռ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հաս
տատ վել է այն փաս տը, որ աշ խա տան քային գրքույ կը և բարձրա գույն կրթու թյան դիպ լո մը 
պատ կա նում են Սամ սոն Խա րա զյա նին, ուս տի դի մում ներ կա յաց նե լու օր պետք է դի տար
կել 17.12.2012 թվա կա նը, այլ ոչ թե կրկին 29.03.2013 թվա կա նին Ծա ռա յու թյան պա հան ջը 
կա տա րե լուց հե տո ներ կա յաց ված դի մու մի օրը: 

Մինչ դեռ վե րոն շյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե
րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ դրանք ան հիմն են, քա նի որ Սամ սոն Խա րա զյա նի 17.12.2012 թվա կա նի դի մու
մը Ծա ռա յու թյան կող մից 24.12.2012 թվա կա նին մեր ժե լու, և 17.12.2012 թվա կա նին հա րուց
ված, 24.12.2012 թվա կա նին ար դեն իսկ ավարտ ված վար չա կան վա րույ թի ար դյուն քում ըն
դուն ված վար չա կան ակ տը չվի ճար կե լու պայ ման նե րում Սամ սոն Խա րա զյա նի կող մից կեն
սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար Ծա ռա յու թյուն դի մե լու օր պետք է հա մար վի Սամ սոն Խա րա
զյանի կող մից կրկին դի մում ներ կա յաց նե լու օրը, այն է՝ 29.03.2013 թվա կա նը, որ պի սի պայ
ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյու նը Սամ սոն Խա րա զյա
նին իրա վա չա փո րեն կեն սա թո շակ է նշա նա կել 29.03.2013 թվա կա նից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հիմ նա վոր են վճռա բեկ բո
ղոք նե րի փաս տարկ նե րը՝ Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի սխալ մեկ նա բան ման վե րա բե րյալ, և ար ձա նագ րում է, 
որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված պա հանջնե րի և դրանք հիմ նա վո րող ապա ցույց նե րի շրջա
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նա կում Դա տա րա նի կող մից կա յաց վել է օրի նա կան, հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված 
դա տա կան ակտ:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խա
նում բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 151– րդ և 
163– րդ հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ան հրա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրի նա կան ուժ տա լու Վճռա բեկ դա տա րա նի 
լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան
չյուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու
ծումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիայի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի տարր, հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձ գում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման տե
սան կյու նից: Տվյալ դեպ քում, Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա
տա կան ակ տին օրի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան ար դյու 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 ան հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օրի նա կան ուժ տա լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 
սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ
տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն
քում հան գել է այն եզ րակացության, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60– րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րը կի րա ռե լի են նաև եր րորդ ան ձանց պա րա գա յում (տե՛ս 
Տիգ րան Սա նա սա րյանն ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, եր րորդ ան ձինք Ստել լա 
Սո ղո մո նյա նի, ««Ագ րոս պա սար կում» ԱՄ ՇՄ» ԲԲԸ– ի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի որո շու մը):
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Ն կա տի ունե նա լով, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք նե րը են թա կա են բա վա րար
ման, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, գտնում է, որ Սամ սոն Խա րա զյա նից հօ գուտ 
Ծա ռա յու թյան և Նա խա րա րու թյան են թա կա է բռնա գանձման 20.000– ա կան ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

24.09.2015 թվա կա նի որո շու մը և 17.12.2012 թվա կա նից մինչև 2013 թվա կա նի մարտ ամի սը 
կեն սա թո շակ նշա նա կե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջը մեր ժե լու մա սով օրի նա կան ուժ 
տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 14.04.2015 թվա կա նի վճռին: 

2. Սամ սոն Խա րա զյա նից հօ գուտ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա
րա րու թյան սո ցիա լա կան ապա հո վու թյան պե տա կան 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 տուրք: 

Սամ սոն Խա րա զյա նից հօ գուտ ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու 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 տուրք: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ։ 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0830/05/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0830/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Բա բա յան 
Դա տա վոր ներ`   Ա. Աբո վյան
    Ա. Սարգսյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Մաք Դո նալդս Քոր փո րեյշն» ըն կե րու թյան (այ

սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Ար տակ Ավա նե սյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա
կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 27.05.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ « Վեստ» ՍՊԸ– ի (այ
սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) հայ ցի ը նդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կայի 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 ան ձ Ըն կե րու
թյան` թիվ 4042 գրանցման հա մարն ունե ցող «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային 
նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու (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 չե ղյալ հայ տա րա րել (ճա նա չել) 

թիվ 4042 գրանցման հա մարն ունե ցող «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Սարգսյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
25.09.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 27.05.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 25.09.2014 
թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ, 

10– րդ հոդ ված նե րը և 96– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 9– րդ կե տը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման իրա վա

հա րա բե րու թյան փաս տա ցի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյունն ը նդ հան րա պես վար չա
րա րու թյան ար դյունք չէ, իսկ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով այդ իրա վա հա րա բե րու
թյան բա ցա կա յու թյու նը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին հայց ներ կա յաց նելն ան թույ լատ րե լի է, 
hետևա բար սույն գոր ծը են թա կա չէ վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը:

Բա ցի այդ, Կազ մա կեր պու թյու նը սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չի հիմ նա վո րել 
այն հան գա ման քը, որ «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի` Ըն կե րու թյան 
ան վամբ գրանցված լի նե լը որևէ կերպ խախ տում է իր իրա վունքներն ու օրի նա կան շա հե րը: 
Հետևա բար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի ուժով Կազ մա կեր
պու թյու նը չէր կա րող նշված ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու (ճա նա
չե լու) հայ ցա պա հան ջով դի մել վար չա կան դա տա րան: Փաս տո րեն, Վե րաքննիչ դա տա րա նը 
չի անդրա դար ձել սույն գոր ծով վի ճարկ վող ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա
րա րե լու (ճա նա չե լու) վե րա բե րյալ հայց հա րու ցե լու` Կազ մա կեր պու թյան իրա վա կան շա
հագրգռ վա ծու թյան հար ցին, ինչն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 27.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և կար ճել գոր ծի վա րույ թը կամ գործն ուղար կել նոր 
քննու թյան:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունի հետևյալ փաս տը.
Գոր ծա կա լու թյան պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայ քում առ կա տե ղե կատ վու թյան 

հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը թիվ 4042 գրաց ման հա մա րի տակ 12.02.1999 թվա կա նին 
գրանցված «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի իրա վա տերն է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում (հիմք` Գոր ծա կա լու թյան պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայք, ին
տեր նե տային հղում` http://www.aipa.am/search_mods/tm_database/view_item.php?id=970050, 
հա տոր 1– ին, գ.թ. 7– 8):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի 
վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` հան րային և մաս նա վոր իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան տա րան ջատ ման և դրա հի ման 
վրա ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու 
պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի ը նդ դա տու թյան որոշ ման վե րա բե րյալ, կարևոր 
նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան 
պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը միա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես
ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա
կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է 
ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
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Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հիմ քով ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ
տա րա րե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գործն ը նդ դա տյա է արդյո՞ք վար չա
կան դա տա րա նին, թե` ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նին:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, 
ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ
պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա
վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ 
և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քննու թյան իրա վունք:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան
չյուր ոք, երբ որոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 
կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ, ունի օրեն քի 
հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար
դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 35– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա
րանն ը ստ է ու թյան քննում է Վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված 
վար չա կան գոր ծե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրենսգիր
քը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա րա նում (...), Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նում (...) և 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 տում (...) պե տա
կան և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց 
նոր մա տիվ իրա վա կան և վար չա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան դեմ 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա
կա նաց ման կար գը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է նույն օրենսգրքով և Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան դա տա կան օրենսգրքով, իսկ նույն օրենսգրքով 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 օրենսգրքով: 
Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա վա րու թյունն իրա կա նաց վում է 
գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ գոր ծող օրեն քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի 
հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ նույն օրենսգրքով 
սահ ման ված կար գով իրա վունք ունի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, եթե հա մա րում է, որ 
պե տա կան կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի 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 գային պայ մա նագ րե րով, օրենքնե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով ամ
րագրված իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը, նե րա ռյալ, եթե խո չըն դոտ ներ են հա րուց
վել այդ իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար, չեն ապա հով վել ան
հրա ժեշտ պայ ման ներ այդ իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման հա մար, սա կայն դրանք պետք է 
ապա հով վե ին Սահ մա նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րի, օրեն քի կամ այլ իրա վա
կան ակ տի ուժով (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա են հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող 
բո լոր գոր ծե րը (...):
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` շա
հագրգիռ ան ձն իրա վունք ունի նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով դի մել դա տա րան` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, օրենքնե րով և այլ իրա վա կան ակ
տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր իրա վունքնե րի, ազա տու թյուն
նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան հա մար (...):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` քա ղա քա ցիա կան բո լոր գոր ծերն ը նդ դա տյա են առա ջին ատյա նի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ը նդ դա տու թյու նը` որ պես դա տա վա րա կան 
ինստի տուտ, դա տա վա րա կան նոր մե րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն է, որոնք կար գա վո րում 
են դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա բո լոր գոր ծե րի բաշ խու մը ՀՀ դա տա կան իշ խա նու
թյան առա ջին ատյա նի կոնկ րետ դա տա րան նե րի միջև:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 03.02.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 787 որոշ մամբ ար
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ տարրն է ան ձի` այն դա տա րա նում իր գոր ծի քննու թյան իրա վուն քը, որի ը նդ
դա տու թյանն օրեն քով հանձն ված է տվյալ գոր ծը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 22– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով օրենսդի րը կան խո րո շել է 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի ը նդ դա տու թյան շրջա նա կը, որն ը նդ գրկում է բո լոր 
գոր ծե րը` բա ցա ռու թյամբ վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի, իսկ 
ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 35– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
10– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով օրենսդի րը սահ մա նել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի ը նդ դա տու թյան շրջա նա կը, որը կազմ ված է հան րային իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րից: Փաս տո րեն, դա տա կան գոր ծե րի տա րան ջա
տու մը քա ղա քա ցիա կա նի և վար չա կա նի պայ մա նա վոր ված է այդ գոր ծե րով վի ճե լի իրա վա
հա րա բե րու թյան բնույ թից. կոնկ րետ գոր ծի` առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը բա ցա
հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել այդ գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ
թը, այ սինքն` այն հար ցը, թե արդյոք տվյալ գոր ծը ծա գում է հան րային, թե մաս նա վոր իրա
վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից: 

Այս պի սով, իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա հա րուց
ված գոր ծե րի առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը որոշ վում է` ել նե լով այն հան գա ման
քից, թե ինչ պի սի (հան րային կամ մաս նա վոր) իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից է 
բխում այդ գոր ծե րի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած պա հան ջը (ի սկ մի քա նի փոխ
կա պակցված հայ ցա պա հանջնե րի առ կա յու թյան դեպ քում` դրան ցից հիմ նա կա նը): 

Անդ րա դառ նա լով հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րի մեկ նա բա
նու թյա նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ հան րային 
իրա վուն քի բնա գա վա ռը նշա նա կում է ան ձի հա րա բե րու թյուն ներ պե տու թյան հետ, որը 
հան դես է գա լիս որ պես հան րային իշ խա նու թյան կրող: Այ սինքն` հան րային են այն իրա վա
հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնք ծա գում են պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծա
դիր– կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մին նե րի և ֆի զի կա կան կամ 
իրա վա բա նա կան ան ձանց միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րում (տե՛ս ՀՀ գլ խա վոր դա տա
խա զու թյունն ը նդ դեմ Հայկ Մար գա րյա նի թիվ ԵԱՔԴ/1369/02/09 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը` իր մեկ այլ որոշ մամբ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մյուս բնո
րոշ առանձնա հատ կու թյունն այն է, որ պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի հա մար սահ
ման ված լիա զո րու թյուն նե րի նպա տակն այդ մար մին նե րի կող մից իրենց վրա դրված հան
րային պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն է: Այդ պատ ճա ռով էլ հան րային իրա վուն քի 
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 օժտված մար մին ներն օգտվեն իրենց լիա զո րու թյուն նե րից: Այլ կերպ ասած` հան րային 
իրա վա հա րա բե րու թյու նում իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված մար մին նե րը գոր
ծում են օրեն քով իրենց վե րա պահ ված իրա վա սու թյուն նե րի սահ ման նե րում և պար տա վոր 
են կա տա րել օրեն քով իրենց վրա դրված պար տա կա նու թյուն նե րը:
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Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հան րային իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը պետք է կազ մի հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ 
օժտված սուբյեկ տի կող մից իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
պար տա կա նու թյու նը: Հան րային իրա վուն քի նոր մե րը, պե տա կան մար մին նե րին գոր ծա
դիր– կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ըն ձե ռե լով որո շա կի լիա զո րու թյուն ներ, միա
ժա մա նակ սահ մա նում են, թե ինչ պես այդ մար մին նե րը պետք է օգտվեն նշված լիա զո րու
թյուն նե րից: Ը նդ որում, իրա վա կան պե տու թյու նում օրի նա կա նու թյան սկզբուն քին հա մա
հունչ գոր ծա դիր– կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս վար չա կան մար մին նե րի 
կող մից, որ պես կա նոն, այդ պի սի իրա վունքնե րից օգտվե լը վեր ջին նե րիս հա մար կրում է 
պար տա դիր բնույթ: Այս պես, վար չա կան մար մին ներն իրա վունք ունեն գոր ծե լու միայն 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյանն ու օրենքնե րին հա մա պա տաս խան և դրանց շրջա նակ նե րում և 
իրա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց հա մար լիա զոր ված են 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օրենքնե րով: Այլ կերպ ասած` վար չա կան մար մին նե րին գոր ծա
դիր– կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան հա մար ըն ձեռ ված լիա զո րու թյուն ներն ինքնան պա տակ 
չեն. դրանց մի ջո ցով իրա կա նաց վում են իրա վա կան պե տու թյան բո վան դա կային 
սկզբունքնե րը (տե՛ս « Նո յան Տա պան» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան 
Կենտրո նի հար կային տես չու թյան թիվ ՎԴ/12145/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ինչ պես ցան կա ցած հա րա բե րու թյուն, այն պես էլ 
իրա վա կան նոր մե րի մի ջո ցով կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը` իրա վա
հա րա բե րու թյու նը, որո շա կի փոխ կա պակցված տար րե րի (սուբյեկտ, օբյեկտ և բո վան դա
կու թյուն) ամ բող ջու թյուն (հա մա կարգ) է, որոնց բո վան դա կային– ո րա կա կան տար բե րու
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը տա րան ջա տե լու մի մյան
ցից: Մաս նա վո րա պես` հան րային իրա վա հա րա բե րու թյու նը մաս նա վոր հա րա բե րու թյու նից 
տա րան ջատ վում է թե՛ սուբյեկ տային կազ մով, թե՛ բո վան դա կու թյամբ և թե՛ օբյեկ տով: Այդ 
տար րերն առան ձին– ա ռան ձին ան հրա ժեշտ են, իսկ իրենց հա մակ ցու թյան մեջ բա վա րար 
են, որ պես զի փաստ վի իրա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու հան գա ման քը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյու նը հան րային հատ կա նի շով բնու թագ րե լու հա մար նախևա ռաջ 
ան հրա ժեշտ է, որ հա րա բե րու թյան կողմ հան դես գա հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու
թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տը (վար չա կան մար մին ներ, դրանց պաշ տո նա տար ան ձինք, 
այդ թվում` պե տա կան և հա մայն քային ծա ռայող ներ): Մինչ դեռ հան րային իշ խա նա կան լիա
զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տի` իրա վա հա րա բե րու թյան կողմ լի նե լը դեռևս չի նշա նա
կում, որ իրա վա հա րա բե րու թյու նը հան րային բնույ թի է, քա նի որ հան րային բնույ թը` որ պես 
իրա վա հա րա բե րու թյան բնու թագ րիչ, ծա վա լային առու մով նե րա ռում է իրա վա հա րա բե րու
թյան թե՛ սուբյեկ տային կազ մը, թե՛ օբյեկ տը, թե՛ բո վան դա կու թյու նը և ի հայտ է գա լիս միայն 
վե րոն շյալ երեք տար րե րի հա մակ ցու թյամբ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը տվյալ հա րա բե րու թյան սուբ յեկտնե  րի 
փո խա դարձ իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, որը հան րային 
բնույ թի իրա վա հա րա բե րու թյան պա րա գա յում հան գում է հետևյա լին. այդ հա րա բե րու թյան 
կողմ հան դի սա ցող հան րային իշ խա նու թյան սուբյեկտն ունի օրեն քով սահ ման ված իր իշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ինչն էլ ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի իրաց ման ան հրա ժեշտ և 
բա վա րար պայ մանն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հան րային իրա վա հա րա բե րու թյան սուբ
յեկտ հան դի սա ցող իշ խա նու թյան մար մի նը հան րային իրա վա հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե
րում կա րող է օժտված լի նել ոչ թե իրա վունքնե րով, այլ մի քա նի հնա րա վոր իրա վա չափ 
լու ծում նե րից որևէ մեկն ը նտրե լու, այ սինքն` օրեն քով սահ ման ված որո շա կի դեպ քե րում և 
բա վա րար փաս տա կան հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում վար չա կան հայե ցո ղու թյուն 
դրսևո րե լու հնա րա վո րու թյամբ: Միև նույն ժա մա նակ հան րային իրա վա հա րա բե րու թյան` 
իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով չօժտված կող մը, բա ցի իր հան րային սուբյեկ տիվ իրա
վունքնե րից, կա րող է կրել նաև այդ հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյան մեջ նե րառ ված 
պար տա կա նու թյուն ներ, քա նի որ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք իրենց հան
րային սուբյեկ տիվ իրա վունքներն իրաց նե լիս պետք է պահ պա նեն նոր մա տիվ իրա վա կան 
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ակ տե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գային իրա վա կան կար գա վո րում ներն ու օրենսդրա
կան բո լոր պա հանջնե րը: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան օբյեկտն այն նյու թա կան և (կամ) հոգևոր ար ժեքն է, ին չի կա
պակ ցու թյամբ որո շա կի իրա վա բա նա կան փաս տի (փաս տա կան կազ մի) հի ման վրա կող մե
րի միջև ծա գում է իրա վա հա րա բե րու թյու նը: Հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում 
են հան րային շա հը սպա սար կող սուբյեկտնե րի` պե տու թյան և հա մայն քի կող մից այն իրաց
նե լու և կյան քի կո չե լու, սո ցիա լա կան ոլոր տում այն առար կա յաց նե լու կա պակ ցու թյամբ, քա նի 
որ հան րային իրա վուն քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե րում սուբյեկ տը գոր
ծում է ոչ թե իր, այլ հան րային շա հե րի վեր հան ման և ապա հով ման նպա տա կով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ իրա վուն քում « շահ» հաս
կա ցու թյան դա սա կար գու մը հան րայի նի և մաս նա վո րի խիստ պայ մա նա կան է, քա նի որ 
հան րային և մաս նա վոր շա հե րը հան դես են գա լիս փոխ կա պակցվա ծու թյան մեջ և գրե թե 
միշտ փոխլ րաց նում են մի մյանց: Այս պես, իրա վա կան շա հը դա սա կարգվում է հան րայի նի և 
ոչ հան րայի նի` դա սա կարգման հիմ քում դնե լով այդ շա հը կրող սուբյեկ տին. հան րային շա հի 
կրո ղը հա սա րա կու թյունն է` որ պես մեկ միաս նա կան, ամ բող ջա կան օր գա նիզմ: Ը նդ որում, 
շա հը հան րային որա կե լու հա մար պար տա դիր նա խա պայ ման չէ հա սա րա կու թյան բո լոր 
ան դամ նե րի կող մից այդ շա հի ըն կա լե լի, ըն դու նե լի լի նե լու հան գա ման քը: Սա կայն հան
րային շա հը տար բեր վում է մաս նա վոր շա հից ոչ միայն սուբյեկ տային չա փա նի շով, այլ նաև 
իր առար կայով, քա նի որ հան րային շա հի առար կան հա մընդ հա նուր, հա մա մարդ կային 
որո շա կի բա րիք ներն են, որոնց առար կա յա ցու մը հա սա րա կա կան կյան քում ան հրա ժեշտ 
նա խա պայ ման է հա սա րա կու թյան գո յատև ման և հե տա գա զար գաց ման հա մար: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հան րային է այն 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը, որում կող մե րից մե կի դե րում ան պայ մա նո րեն հան դես է գա լիս 
հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան 
ըն թաց քում հան րային շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ իրաց նում է օրեն քով սահ ման ված 
իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ իրա
վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ
դա տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պետք է գնա հատ ման առար կա 
դարձվեն հետևյալ հան գա մանքնե րը.

1. արդյո՞ք իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու
թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, թե` ոչ, 

2. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային իշ
խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտված սուբյեկ տի կող մից իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո
րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե` ոչ, 

3. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի իրաց ման կա պակ
ցու թյամբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րային շա հի` սո ցիալ– ի րա վա կան 
պրակ տի կա յում իրաց մա նը և առար կա յաց մա նը), թե` ոչ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ միայն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա
կյա առ կա յու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել իրա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե
լու հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճե րի ը նդ դա տու թյան հար
ցը` հաշ վի առ նե լով նաև այն կարևոր հան գա ման քը, որ հան րային հա րա բե րու թյուն նե րից 
բխող բո լոր վե ճե րը չեն, որ վե րա պահ ված են վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը, քա նի որ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` վար
չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա չեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի (...) են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րը, ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված քրե ա կան գոր ծե րը, ինչ պես նաև պատ ժի կա
տար ման հետ կապ ված գոր ծե րը:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ 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 պաշտպան վում է սե փա
կա նու թյան իրա վուն քը:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք իրա վունք ունի իր հայե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա
գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կտա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը: Սե փա կա նու թյան իրա վուն քի իրա
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կա նա ցու մը չպետք է վնաս պատ ճա ռի շրջա կա մի ջա վայ րին, խախ տի այլ ան ձանց, հան րու
թյան և պե տու թյան իրա վունքներն ու օրի նա կան շա հե րը: Նույն հոդ վա ծի 5– րդ մա սի հա
մա ձայն` մտա վոր սե փա կա նու թյու նը պաշտպան վում է օրեն քով:

Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ֆի զի
կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ ունի իր գույ քից անար գել օգտվե լու իրա վունք: Ոչ ոքի չի 
կա րե լի զրկել իր գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու թյան և այն պայ ման նե րով, որոնք 
նա խա տես ված են օրեն քով ու մի ջազ գային իրա վուն քի ը նդ հա նուր սկզբունքնե րով: Նա խորդ 
դրույթ նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, չեն խո չըն դո տում պե տու թյան` այն պի սի օրենքներ կի րա ռե լու 
իրա վուն քին, որոնք նա ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ հա նուր շա հե րին հա մա պա տաս խան, 
սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե լու կամ հար
կե րի կամ մյուս գան ձում նե րի կամ տու գանքնե րի վճա րումն ապա հո վե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 140– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրենսգրքով և այլ 
օրենքնե րով նա խա տես ված դեպ քե րում ու կար գով ճա նաչ վում է քա ղա քա ցու կամ իրա վա
բա նա կան ան ձի բա ցա ռիկ իրա վուն քը մտա վոր գոր ծու նե ու թյան օբյեկ տիվ ար տա հայտ ված 
ար դյունքնե րի և դրանց հա վա սա րեց ված իրա վա բա նա կան ան ձի, ար տադ րան քի, կա տար
վող աշ խա տանքնե րի կամ մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տա կա նաց ման մի ջոց նե րի 
(ֆիր մային ան վա նում, ապ րան քային նշան, սպա սարկ ման նշան և այլն) նկատ մամբ (մ տա
վոր սե փա կա նու թյուն):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1100– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` մտա վոր սե
փա կա նու թյան օբյեկտներ են (...) քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րի, ապ
րանքնե րի, աշ խա տանքնե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տա կա նաց ման մի ջոց նե րը, իսկ 
նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի 2– րդ են թա կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան 
մաս նա կից նե րի, ապ րանքնե րի, աշ խա տանքնե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տա կա նաց
ման մի ջոց ներ են ապ րան քային նշան նե րը (ս պա սարկ ման նշան նե րը):

Վ կա յա կոչ ված իրա վա կան նոր մե րից հետևում է, որ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պաշտպա նու թյունն իրա կա նաց վում է ինչ պես սահ մա նադ րաի րա վա կան, այն պես էլ մի ջազ
գային– ի րա վա կան նոր մե րի ուժով, իսկ մտա վոր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտպա
նու թյու նը, բա ցի վե րոգ րյալ երաշ խիք նե րից, իրա կա նաց վում է նաև օրեն քի ուժով: Ապ րան
քային նշա նը` որ պես քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րի, ապ րանքնե րի, 
աշ խա տանքնե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տա կա նաց ման մի ջոց, մտա վոր սե փա կա
նու թյան օբյեկտ է, իսկ մտա վոր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը սահ մա նադ րա կան նոր մի 
ուժով պաշտպան վում է օրեն քով: Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Մար դու 
իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) իր նա խա դե պային իրա վուն
քում ար տա հայ տել է իրա վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ Կոն վեն ցիայի թիվ 1 Ար ձա
նագ րու թյան 1– ին հոդ վածն ը ստ է ու թյան կի րա ռե լի է նաև մտա վոր սե փա կա նու թյան նկատ
մամբ (տե՛ս օրի նակ «Ան հոյ զեր– Բուշ ինկ.» ըն կե րու թյունն ը նդ դեմ Պոր տու գա լիայի գոր ծով 
ՄԻ ԵԴ– ի 11.01.2007 թվա կա նի վճի ռը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ապ րան քային նշան նե րին իրա վա կան 
պահ պա նու թյուն է տրա մադրվում ոչ միայն դրանց գրանցման, այլ նաև դրանց հան րա հայտ 
ճա նա չե լու, իսկ որոշ դեպ քե րում նաև ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման ուժով: Ապ րան
քային նշա նի իրա վա կան պահ պա նու թյու նը նպա տա կաուղղ ված է կան խե լու անար դար 
մրցակ ցու թյու նը, երաշ խա վո րե լու ներդ րում նե րի պաշտպան վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև 
սպա ռող նե րին զերծ պա հե լու կեղծ կամ ապա կողմ նո րո շող գո վազ դից, անո րակ ապ
րանքնե րից կամ ծա ռա յու թյուն նե րից (տե՛ս «Երևա նի կո նյա կի գոր ծա րան» ՓԲԸ– ն ը նդ դեմ 
ՀՀ է կո նո մի կայի 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 որո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 11– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի նե
րը և իրա վա բա նա կան ան ձինք իրենց պատ կա նող քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը` նե րա
ռյալ դրանց պաշտպա նու թյան իրա վուն քը, իրա կա նաց նում են իրենց հայե ցո ղու թյամբ: 
Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի նե րի և իրա վա բա նա կան ան ձանց հրա
ժար վելն իրենց իրա վունքներն իրա կա նաց նե լուց չի հան գեց նում այդ իրա վունքնե րի դա
դար ման, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:
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«Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյան պահ պա նու թյան մա սին» 20.03.1883 թվա կա նի 
փա րի զյան կոն վեն ցիայի (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ուժի մեջ է մտել 25.12.1991 
թվա կա նից) 5– րդ հոդ վա ծի «Գ» («C») կե տի 1– ին են թա կե տի հա մա ձայն` եթե երկ րում 
գրանցված նշա նի օգ տա գոր ծու մը պար տա դիր է, գրան ցու մը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել 
միայն ար դա րա ցի ժամ կե տի լրա նա լու դեպ քում և միայն այն ժա մա նակ, երբ շա հագրգիռ ան
ձը չներ կա յաց նի ապա ցույց ներ, որոնք ար դա րաց նում են նրա ան գոր ծու թյան պատ ճառ նե րը:

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օրեն քը 
կար գա վո րում է ապ րան քային և սպա սարկ ման նշան նե րի գրանցման, իրա վա կան պահ
պա նու թյան և օգ տա գործ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
նույն հոդ վա ծի իմաս տով ապ րան քային նշա նի օգ տա գոր ծում է հա մար վում`

1) դրա զե տե ղումն այն ապ րանքնե րի վրա, որոնց հա մար գրանցված է ապ րան քային 
նշա նը, կամ դրանց փա թե թա վոր ման վրա.

2) դրա կի րա ռու մը գո վազդ նե րում, հրա տա րա կու թյուն նե րում, պաշ տո նա կան 
ձևաթղթե րում, ցու ցա նակ նե րում միայն այն դեպ քե րում, երբ ապ րանքնե րի կամ դրանց փա
թե թա վոր ման վրա նշա նի կի րա ռումն ան հնար է.

3) նույն մա սի 2– րդ կե տում նշված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար:

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` 
ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը կա րող է ցան կա ցած ան ձի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի 
կամ իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման ար դյուն քում 
կա յաց ված դա տա րա նի վճռի հի ման վրա չե ղյալ հայ տա րար վել բո լոր ապ րանքնե րի և (կամ) 
ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ, որոնց հա մար այն գրանցված է, կամ դրանց մի մա սի նկատ
մամբ, եթե ապ րան քային նշա նի գրանցման թվա կա նից հաշ ված` հինգ տա րի անընդ մեջ, 
կամ հայ ցը (հա կընդ դեմ հայ ցը) ավե լի ուշ ներ կա յաց նե լու դեպ քում` դրան ան մի ջա կա նո րեն 
նա խոր դող հինգ տա րի անընդ մեջ ժա մա նա կա հատ վա ծում ապ րան քային նշանն ը նդ հան
րա պես չի օգ տա գործ վել կամ իրա կան օգ տա գործ ման մեջ չի դրվել ապ րան քային նշա նի 
իրա վա տի րոջ կամ նույն օրեն քի հա մա ձայն` այդ իրա վունքն ունե ցող ան ձի կող մից: Ապ րան
քային նշա նի օգ տա գործ ման ապա ցույց նե րը ներ կա յաց նում է դրա իրա վա տե րը կամ նույն 
օրեն քի հա մա ձայն` տվյալ ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձը:

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի 
հա մա ձայն` ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը կա րող է չե ղյալ հայ տա րար վել դա տա րան 
ներ կա յաց ված հա մա պա տաս խան հայ ցի կամ իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան գոր ծով 
հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված դա տա րա նի վճռի հի ման վրա, եթե 
ապ րան քային նշա նի գրանցման թվա կա նից հաշ ված հինգ տա րի անընդ մեջ կամ հայ ցը 
(հա կընդ դեմ հայ ցը) ավե լի ուշ ներ կա յաց նե լու դեպ քում դրան ան մի ջա կա նո րեն նա խոր դող 
հինգ տա րի անընդ մեջ ժա մա նա կա հատ վա ծում ապ րան քային նշա նը Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում ը նդ հան րա պես չի օգ տա գործ վել կամ իրա կան օգ տա գործ ման մեջ չի դրվել 
ապ րան քային նշա նի իրա վա տի րոջ կամ նույն օրեն քի հա մա ձայն` տվյալ ապ րան քային նշա
նի օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձի կող մից այն ապ րանքնե րի և (կամ) ծա ռա յու
թյուն նե րի նկատ մամբ, որոնց հա մար գրանցված է ապ րան քային նշա նը` հաշ վի առ նե լով 
նույն օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը:

«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն` 
նույն հոդ վա ծի 1– 3– րդ մա սե րին հա մա պա տաս խան` դա տա րա նի վճռի հի ման վրա ապ րան
քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու դեպ քում դրա իրա վա տե րը զրկ վում է ապ
րան քային նշա նի նկատ մամբ իրա վունքնե րից ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի ո րեն` դա տա րա
նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու օր վա նից:

Վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք իրենց պատ կա նող 
քա ղա քա ցիա կան իրա վունքներն իրա կա նաց նում են իրենց հայե ցո ղու թյամբ, և, որ պես ը նդ
հա նուր կա նոն, ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից իրենց պատ կա նող քա ղա
քա ցիա կան իրա վունքներն իրա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լը չի հան գեց նում այդ իրա վունքնե
րի դա դար ման: Միև նույն ժա մա նակ օրեն քով կա րող են նա խա տես վել նշված ը նդ հա նուր կա
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նո նից բա ցա ռու թյուն ներ: Այլ կերպ ասած` ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից 
իրենց պատ կա նող քա ղա քա ցիա կան իրա վունքներն իրա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լը հան գեց
նում է այդ իրա վունքնե րի դա դար ման միայն օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում: 

Օ րենսդիրն «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում 
ամ րագ րել է, որ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը կա րող է դա տա կան կար գով չե ղյալ հայ
տա րար վել բո լոր ապ րանքնե րի և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ, որոնց հա մար այն 
գրանցված է, կամ դրանց մի մա սի նկատ մամբ, եթե ապ րան քային նշա նը դրա իրա վա տի
րոջ կամ այն օգ տա գոր ծե լու իրա վունք ունե ցող ան ձի կող մից չի օգ տա գործ վել օրեն քով 
սահ ման ված կար գով հաշ վարկ վող հինգ տա րի անընդ մեջ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Վճռա
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 
2– րդ մա սով ամ րագրված դրույ թը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 11– րդ հոդ վա ծի իմաս
տով օրեն քով նա խա տես ված դեպք է, երբ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից 
իրենց պատ կա նող քա ղա քա ցիա կան իրա վունքներն իրա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լը հան
գեց նում է այդ իրա վունքնե րի դա դար ման: 

Այս պես, «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում 
նշված եղա նակ նե րով ապ րան քային նշա նի օգ տա գոր ծումն ապ րան քային նշա նի նկատ մամբ 
բա ցա ռիկ իրա վուն քի բո վան դա կային տարրն է, և ապ րան քային նշա նի չօգ տա գոր ծու մը դրա 
նկատ մամբ բա ցա ռիկ իրա վունքն իրա կա նաց նե լուց հրա ժա րումն է: Ապ րան քային նշա նի 
իրա վա տի րոջ կող մից դրա նկատ մամբ բա ցա ռիկ իրա վունքն իրա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լը, 
որը դրսևոր վում է այն չօգ տա գոր ծե լու ձևով, օրեն քով նա խա տես ված որո շա կի պայ ման նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է հան գեց նել ապ րան քային նշա նի նկատ մամբ վեր ջի նիս իրա
վա տի րոջ բա ցա ռիկ իրա վուն քի դա դար ման, քա նի որ ը ստ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի` ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե
լու դեպ քում դրա իրա վա տերն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն զրկ վում է ապ րան քային 
նշա նի նկատ մամբ իր իրա վունքնե րից: Նշված օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րը հա մա հունչ 
են նաև ապ րան քային նշան նե րի իրա վա կան պահ պա նու թյան վե րա բե րյալ կարևո րա գույն 
մի ջազ գային իրա վա կան պայ մա նագ րի` «Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյան պահ պա նու
թյան մա սին» 20.03.1883 թվա կա նի փա րի զյան կոն վեն ցիայի դրույթ նե րին, որոնց հա մա ձայն` 
ներ պե տա կան օրենսդրու թյամբ կա րող է նա խա տես վել որո շա կի ար դա րա ցի ժամ կե տում 
ապ րան քային նշա նի պար տա դիր օգ տա գործ ման պայ ման, որի չպահ պա նու մը կա րող է հան
գեց նել ապ րան քային նշա նի գրանցման վե րաց մա նը: 

Փաս տո րեն, վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հետևում է, որ ապ րան քային 
նշա նի իրա վա տե րը պար տա վոր է բա րեխղ ճո րեն օգտվել ապ րան քային նշա նի նկատ մամբ 
իր բա ցա ռիկ իրա վուն քից, որը նախևա ռաջ են թադ րում է գրանցված ապ րան քային նշա նի` 
օրեն քով սահ ման ված կար գով օգ տա գոր ծում: Գրանցված ապ րան քային նշա նի իրա վա տի
րոջ կող մից դրա` օրեն քով սահ ման ված կար գով օգ տա գոր ծումն այդ ապ րան քային նշա նի 
նկատ մամբ ունե ցած իրա վունքնե րի պահ պան ման պայ մանն է, որը կոչ ված է ապա հո վե լու 
ապ րանքնե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի բնա կա նոն քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ
քով ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը կա րող է չե ղյալ հայ տա րար վել դա տա կան կար գով` 
հա մա պա տաս խան շա հագրգիռ ան ձի հայ ցի կամ իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան գոր ծով 
հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված դա տա րա նի վճռի հի ման: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կին որոշ մամբ անդրա դառ նա լով «Ապ րան քային 
նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի իրա վա կար գա վո րում նե րի բո
վան դա կու թյա նը, նշել է, որ նշված դրույ թով օրենսդի րը նա խա տե սել է դա տա րա նի կող մից 
ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու հիմ քե րը, այն է` ապ րան քային նշա
նի գրանցման թվա կա նից հաշ ված` հինգ տա րի անընդ մեջ, կամ հայ ցը (հա կընդ դեմ հայ ցը) 
ավե լի ուշ ներ կա յաց նե լու դեպ քում` դրան ան մի ջա կա նո րեն նա խոր դող հինգ տա րի անընդ
մեջ ժա մա նա կա հատ վա ծում  ապ րան քային  ն շա նը չօգ տա գործ վե լը կամ իրա կան օգ տա
գործ ման մեջ չդրվե լը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո
շու մը, որ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով դա տա
րան դի մե լու իրա վուն քը « ցան կա ցած ան ձին» վե րա պա հե լու իրա վա կար գա վո րու մից չի 
կա րող հետևել, որ ան ձն իրա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում 
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ևս կա րող է ակնկա լել դա տա կան պաշտպա նու թյուն: Ցան կա ցած պա րա գա յում դա տա րան 
դի մե լը են թադ րում է խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա կանգնում` լի նի դա մաս նա վոր իրա
վա հա րա բե րու թյու նից ծա գած վե ճի, թե հան րային իրա վա հա րա բե րու թյու նից ծա գած վե ճի 
ար դյունք: Բա ցի այդ, դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը չի կա րող լի նել ինքնան պա
տակ, և ան ձը չի կա րող դի մել դա տա րան, եթե առ կա չէ վեր ջի նիս «ի րա կան (ռե ալ)» իրա
վունքնե րի խախ տում կամ խախտ ման վտանգ (տե՛ս Ջոր ջի ո ԱՐ ՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա. Մի լան, Սվիս 
Բրենչ Մենդ րի սի ո ըն կե րու թյունն ը նդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան թիվ 
ՎԴ/9190/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ապ րան քային նշա նի չօ գտա գործ ման հիմ քով դրա 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է 
գրանցված ապ րան քային նշա նի` դրա իրա վա տի րոջ (կամ օգ տա գործ ման իրա վունք ունե
ցող ան ձի) կող մից օրեն քով սահ ման ված կար գով և ժամ կե տում օգ տա գործ վե լու կամ չօգ
տա գործ վե լու հար ցը պար զե լու առնչու թյամբ: Ը նդ որում, օրեն քով սահ ման ված կար գով և 
ժամ կե տում ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե
լու պար տա կա նու թյու նը կրում է տվյալ ապ րան քային նշա նի իրա վա տե րը (կամ օգ տա գործ
ման իրա վունք ունե ցող ան ձը): 

Այս պի սով, ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ
տա րա րե լու հետ կապ ված իրա վա կան վե ճը ծա գում է մի կող մից` ապ րան քային նշա նի իրա
վա տի րոջ (կամ դրա օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձի), իսկ մյուս կող մից` ապ րան
քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած շա հագրգիռ 
ան ձի միջև: Այլ կերպ ասած` ապ րան քային նշա նի չօ գտա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը 
չե ղյալ հայ տա րա րե լու վի ճե լի իրա վա հա բե րու թյունն ունի հետևյալ սուբյեկ տային կազ մը. 
մի կող մից` ապ րան քային նշա նի իրա վա տե րը կամ դրա օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող 
ան ձը, իսկ մյուս կող մից` այն շա հագրգիռ ան ձը, որը պա հան ջում է դա տա կան կար գով չե
ղյալ հայ տա րա րել ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը: 

Փաս տո րեն, թեև Գոր ծա կա լու թյունն իրա կա նաց նում է օրենսդրու թյամբ իրեն վե րա
պահ ված ապ րան քային նշան նե րին պահ պա նու թյուն տրա մադ րե լու հետ կապ ված գոր ծա
ռույթ նե րը, սա կայն վեր ջինս խնդ րո առար կա իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում 
որ պես կողմ հան դես չի գա լիս, քա նի որ ապ րան քային նշա նի չօ գա գործ ման հիմ քով դրա 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ իրա վա կան վե ճը ծա գում է ապ րան քային նշա
նի իրա վա տի րոջ (կամ դրա օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձի) և ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած շա հագրգիռ ան ձի միջև: 

Հիմք ըն դու նե լով ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ 
հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է հետևյա լը.

1. ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե
լու վե րա բե րյալ վե ճի սուբյեկտնե րը բա ցա ռա պես մաս նա վոր ան ձինք են` մի կող մից` ապ
րան քային նշա նի իրա վա տե րը կամ ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող 
ան ձը, իսկ մյուս կող մից` ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան
ջով դա տա րան դի մած շա հագրգիռ ան ձը, 

2. ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե
լու վե րա բե րյալ վե ճը ծա գում է այն պի սի իրա վա հա րա բե րու թյու նից, որի բո վան դա կու թյու նը 
հան գում է քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի մաս նա վոր սուբյեկ տի` ապ րան քային նշա նի իրա
վա տի րոջ կամ ապ րան քային նշա նի օգ տա գործ ման իրա վունք ունե ցող ան ձի կող մից ապ
րան քային նշա նի օգ տա գործ ման հետ կապ ված իր քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը բա րե
խիղճ իրա կա նաց նե լու պար տա կա նու թյա նը և այդ քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի իրա կա նա
ցու մից հրա ժար վե լու ան բա րեն պաստ իրա վա բա նա կան հետևանքնե րին,

3.  թեև ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ
տա րա րե լը վեր ջին հաշ վով միտ ված է հան րային շա հի, մաս նա վո րա պես` շու կա յա կան 
տնտե սու թյան բնա կա նոն գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը, սա կայն նշված իրա վա հա րա
բե րու թյու նը ծա գում է ոչ թե այդ հան րային շա հի իրաց ման, այլ ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած շա հագրգիռ ան ձի մաս
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նա վոր տնտե սա կան շա հե րի` սո ցիալ– ի րա վա կան պրակ տի կա յում իրաց ման և առար կա
յաց ման կա պակ ցու թյամբ: 

Այս պի սով, վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ «Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հիմ քով ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե
լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րը չեն բխում հան րային իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից ծա գող վե ճից և ը նդ դա տյա չեն վար չա կան դա տա րա նին: Այլ կերպ ասած` ապ
րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա
բե րյալ դա տա կան գոր ծե րը բխում են մաս նա վոր` քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու
թյուն նե րից ծա գող վե ճից և ը նդ դա տյա են ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է «Ապ րան քային 
նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հիմ քով Ըն կե րու թյան ան վամբ 
«РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու Կազ
մա կեր պու թյան հայ ցի հի ման վրա:

Դա տա րա նը բա վա րա րել է Կազ մա կեր պու թյան հայ ցը և չե ղյալ է հայ տա րա րել Ըն կե
րու թյան ան վամբ «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը: Դա տա
րանն իր նշված վճռի հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ «РОНАЛДА МАК 
ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի իրա վա տե րը` Ըն կե րու թյու նը, չի ներ կա յաց րել որևէ ապա
ցույց այն մա սին, որ նշված ապ րան քային նշա նը Գոր ծա կա լու թյան կող մից գրանցվե լու պա
հից` 12.02.1999 թվա կա նից, մինչև հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու օրը «Ապ րան քային նշան
նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված եղա նակ նե րով երբևէ օգ տա գործ
վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի նշված եզ րա հան գու մը և 
իր բո ղո քարկ վող որոշ մամբ մեր ժել է Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը` Դա տա րա նի վճի ռը 
թող նե լով ան փո փոխ: Վե րաքննիչ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր
ծով քննվող վե ճը բխում է հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և ը նդ դա տյա է վար չա
կան դա տա րա նի քննու թյա նը, քա նի որ ը ստ Վե րաքննիչ դա տա րա նի որոշ ման` «(...) հա մա
պա տաս խան գրան ցա մա տյա նում ապ րան քային նշան նե րի վե րա բե րյալ ցան կա ցած, այդ 
թվում նաև` չե ղյալ ճա նա չե լու մա սին գրան ցում կա տա րե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ
քում հա մա պա տաս խան լիա զոր պե տա կան մարմ նի գոր ծա ռույ թի իրա կա նա ցու մը հա տուկ 
օրեն քով նա խա տես ված լի նե լու պա րա գա յում այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են որակ
վել միայն որ պես հան րային (...)»: Միև նույն ժա մա նակ Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 
«Ապ րան քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի ուժով ապ րան քային նշա նի 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վա կան շա հագրգռ
վա ծու թյուն կա րող է առ կա լի նել յու րա քան չյուր ան ձի մոտ, որոնք կար ծում են, որ տվյալ 
ապ րան քային նշա նը չի օգ տա գործ վել օրեն քով սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րից, ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը բխում է ոչ թե հան րային, այլ մաս նա
վոր իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից: 

Այս պես,
1. «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա 

գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ սույն գոր ծով քննու թյան են թա կա վե ճի 
սուբյեկտնե րը բա ցա ռա պես մաս նա վոր ան ձինք են` մի կող մից` նշված ապ րան քային նշա նի 
իրա վա տե րը` Ըն կե րու թյու նը, իսկ մյուս կող մից` այդ ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ 
հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան դի մած ան ձը` Կազ մա կեր պու թյու նը,

2. «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ քով դրա 
գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու վե րա բե րյալ սույն գոր ծով քննու թյան են թա կա վե ճը ծա
գում է այն պի սի իրա վա հա րա բե րու թյու նից, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է քա ղա քա
ցիա կան իրա վուն քի մաս նա վոր սուբյեկ տի` Ըն կե րու թյան կող մից այդ ապ րան քային նշա նի 
օգ տա գործ ման հետ կապ ված իր քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը բա րե խիղճ իրա կա նաց
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նե լու պար տա կա նու թյա նը և այդ քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի իրա կա նա ցու մից հրա ժար
վե լու ան բա րեն պաստ իրա վա բա նա կան հետևանքնե րին,

3.  սույն գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է «РОНАЛДА МАК 
ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով դա տա րան 
դի մած ան ձի` Կազ մա կեր պու թյան մոտ առերևույթ առ կա մաս նա վոր տնտե սա կան շա հե րի` 
սո ցիալ– ի րա վա կան պրակ տի կա յում իրաց ման և առար կա յաց ման կա պակ ցու թյամբ:

Հետևա բար ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ «Ապ րան քային նշան նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հիմ քով Ըն կե րու թյան ան վամբ «РОНАЛДА 
МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու Կազ մա կեր պու
թյան հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված սույն գործն ը նդ դա տյա չէ վար չա կան դա
տա րա նի քննու թյա նը, որ պի սի պա րա գա յում են թա կա են կի րառ ման ը նդ դա տու թյան կա
նոն նե րի խախտ ման դա տա վա րա կան հետևանքնե րը: Անդ րա դառ նա լով այդ հետևանքնե
րին` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ օրենսդի րը, նպա տակ ունե
նա լով վար չա կան ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում ապա հո վել դա տա կան պաշտպա
նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ երաշ խա վո րու մը, նա խա տե սել է հայ ցա
դի մու մի վե րա հաս ցե ագրման ինստի տու տը: Ը նդ որում, այս կա ռու ցա կար գը վար չա կան 
դա տա վա րու թյան հա մա կարգ ներդրվեց 05.12.2013 թվա կա նին ըն դուն ված և 07.01.2014 
թվա կա նին ուժի մեջ մտած ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով (մինչ այդ գոր ծող` 
28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը նշված կա նո նի խախ
տու մը դի տում էր որ պես գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հիմք): Հայ ցա դի մու մը վե րա հաս ցե ագ
րե լը սահ մա նե լով որ պես վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյուն` օրենսդի րը ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 81– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ րագ րել է, որ վար չա
կան դա տա րա նը, գոր ծի քննու թյան ցան կա ցած փու լում պար զե լով, որ տվյալ հայ ցա դի մու
մի պա հանջն ը նդ դա տյա չէ իրեն, այն պատ ճա ռա բան ված որոշ մամբ վե րա հաս ցե ագ րում է 
ը ստ ը նդ դա տու թյան: Այս պի սով, վար չա կան դա տա րա նը, կաշ կանդ ված լի նե լով ար դա րա
դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման և ան ձանց իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
գործ նա կա նում ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյան ապա հով ման կոն վեն ցի ոն կար գա վո րում
նե րով, պար տա վոր է պար զել արդյոք կոնկ րետ գործն ը նդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա
նին, թե` ոչ, և գոր ծը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա չլի նե լու պա րա գա յում վե րա հաս
ցե ագ րել այն ը ստ ը նդ դա տու թյան` դրա նով իսկ ապա հո վե լով ան ձի` ար դյու նա վետ դա տա
կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի գործ նա կան իրա կա նաց ման 
երաշ խա վո րու մը:

Փաս տո րեն, օրենսդի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքում սահ մա նել է, որ 
վար չա կան դա տա րա նին որևէ գոր ծի ը նդ դա տյա չլի նե լու հան գա մանքն այդ գոր ծի քննու
թյան ըն թաց քում պարզ վե լու իրա վա բա նա կան հետևանքն այն է, որ վար չա կան դա տա րա նը 
որո շում է կա յաց նում տվյալ գործն ը ստ ը նդ դա տու թյան վե րա հաս ցե ագ րե լու մա սին:

Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը կար գա վո րել է նաև 
այն դեպ քը, երբ վե ճը են թա կա չէ որևէ դա տա րա նում քննու թյան: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն` դա
տա րա նը գոր ծի քննու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, եթե վե ճը են թա
կա չէ որևէ դա տա րա նում քննու թյան: «Որևէ դա տա րան» եզ րույ թի ներ քո օրենսդիրն նկա
տի է ունե ցել, որ վե ճը վե րա պահ ված չէ ՀՀ– ում գոր ծող ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան և մաս
նա գի տաց ված դա տա րան նե րի քննու թյա նը և լուծ մա նը: Նման իրա վա կար գա վո րու մը կոչ
ված է բա ցա ռե լու դա տա րան նե րի իրա վա սու թյա նը չհանձն ված վե ճե րի քննու թյու նը և լու
ծու մը դա տա րան նե րի կող մից: Եթե գոր ծը են թա կա չէ դա տա րա նին, ապա դա տա րան դի
մող ան ձը հայց հա րու ցե լու իրա վունք չու նի, իսկ դա տա րանն իրա վա սու չէ խախ տել այլ 
մար մին նե րի իրա վա սու թյու նը և լու ծել նրանց վե րա պահ ված գոր ծե րը, հետևա բար գոր ծի 
վա րույ թը են թա կա է կարճ ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ կոնկ րետ գոր ծի` առար կա յա կան ը նդ դա տու
թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ ըն դուն ված լի նե լը տվյալ գոր ծի քննու թյան ըն թաց
քում պարզ վե լու կա պակ ցու թյամբ այլ իրա վա կար գա վո րում ներ են սահ ման վում գոր ծող 
քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյամբ: 
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Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի` « Տա րած քային ը նդ դա
տու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ 12– րդ գլ խի 86– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 1– ին են թա կե տի հա
մա ձայն` դա տա րա նը գոր ծը հանձնում է այլ դա տա րա նի քննու թյան, եթե գոր ծը տվյալ դա
տա րա նում քննե լիս պարզ վել է, որ այն վա րույթ է ըն դուն վել ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի 
խախտ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` դա տա րա նը կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, եթե վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նում 
քննու թյան:

Վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ գոր ծի` 
ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ ըն դուն ված լի նե լը տվյալ գոր ծի քննու
թյան ըն թաց քում պարզ վե լու դեպ քում դա տա րա նը կա րող է գոր ծը հանձնել այլ դա տա րա նի 
քննու թյան, եթե այն վա րույթ է ըն դուն վել տա րած քային ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ
մամբ, ը նդ որում, «այլ դա տա րան» եզ րույ թի ներ քո օրենսդիրն նկա տի է ունե ցել միայն 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով գոր ծեր քննող 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րին: Մինչ դեռ գոր ծող քա ղա քա ցիա դա տա վա րա
կան օրենսդրու թյունն առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ 
ըն դուն ված գործն այլ դա տա րա նի քննու թյա նը հանձնե լու վե րա բե րյալ որևէ իրա վա կար գա
վո րում չի նա խա տե սում: Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 86– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 1– ին են թա կե տով 
սահ ման ված` գործն այլ դա տա րա նի քննու թյա նը հանձնե լու մա սին կա նո նը վե րա բե րում է 
միայն այն դեպ քին, երբ գոր ծը վա րույթ է ըն դուն վել տա րած քային ը նդ դա տու թյան կա նոն
նե րի խախտ մամբ: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծի` առար կա յա
կան ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ ըն դուն ված լի նե լը տվյալ գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում պարզ վե լու դեպ քում դա տա րանն իրա վա սու չէ այն հանձնել այլ դա
տա րա նի քննու թյա նը: Տվյալ պա րա գա յում դա տա րա նը պար տա վոր է կար ճել գոր ծի վա
րույ թը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ
քով: Այ սինքն` այն դեպ քում, երբ որևէ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում պարզ վում է, որ այն 
վա րույթ է ըն դուն վել առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ, դա տա րա նը 
պար տա վոր է վճիռ կա յաց նել գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին այն հիմ քով, որ տվյալ գոր
ծը են թա կա չէ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում քննու թյան: Ը նդ որում, նշված հոդ
վա ծի հիմ քով են թա կա են կարճ ման ոչ միայն այն գոր ծե րը, որոն ցով վե ճը են թա կա չէ ը նդ
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի քննու թյա նը, այլև այն գոր ծե րը, որոն ցով վեճն ը նդ
հան   րա պես են թա կա չէ որևէ այլ դա տա րա նի քննու թյա նը: 

Փաս տո րեն, ի տար բե րու թյուն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի, որը տար
բե րակ ված մո տե ցում է դրսևո րել վե ճը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա չլի նե լու և 
վե ճը որևէ դա տա րա նին են թա կա չլի նե լու հար ցում, տար բե րակ ված կեր պով կար գա վո րե
լով նաև դրան ցից բխող դա տա վա րա կան հետևանքնե րը (մի դեպ քում սահ մա նե լով վե րա
հաս ցե ագրման, մյուս դեպ քում` գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հնա րա վո րու թյուն)` ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը և՛ վեճն ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա
նին ը նդ դա տյա չլի նե լու, և՛ ը նդ հան րա պես որևէ դա տա րա նին են թա կա չլի նե լու պա րա գա
յում նա խա տե սել է մեկ ը նդ հա նուր դա տա վա րա կան հետևանք` գոր ծի վա րույ թի կար ճում:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
3– րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ ինչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ հան րային 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գած վե ճե րից բխող գոր ծե րի դեպ քում դա տա րան կա
րող է դի մել միայն իրա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն ունե ցող ան ձը (« շա հագրգիռ ան ձը»): 
Այ սինքն` թե՛ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան, թե՛ վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա գոր ծե րի 
հա րուց ման հա մար ան հրա ժեշտ է հայց վո րի (դի մո ղի) մոտ հա մա պա տաս խան հայ ցա պա
հան ջով դա տա րան դի մե լու որո շա կի իրա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյան առ կա յու թյուն` որ
պես դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման կարևո րա գույն պայ ման, որը 
դրսևոր վում է ան ձի` առերևույթ խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման կամ այդ պի սի 
խախտ ման վտան գը կան խե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ:
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 152– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը հա մա պա տաս
խան ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան վե րա հաս ցե ագ րե լու, ինչ պես նաև «Ապ րան
քային նշան նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 17– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հիմ քով Ըն կե րու թյան ան
վամբ «РОНАЛДА МАК ДОНАЛДА» ապ րան քային նշա նի գրան ցու մը չե ղյալ հայ տա րա րե լու 
հայ ցա պա հան ջով դա տա րան դի մած Կազ մա կեր պու թյան` սույն գոր ծով « շա հագրգիռ ան ձ» 
հան դի սա նա լու հարցն ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում պար զե լու նպա տա կով 
գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

27.05.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քննու թյան:
2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն

թաց քում:
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4315/05/14
դա տա րա նի որո շում                2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4315/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սարգսյան
Դա տա վոր ներ`   Ա. Աբո վյան
    Ա. Բա բա յան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ 
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի ապ րի լի 22– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա

ղա քա պե տա րան) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 03.06.2015 թվա
կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի  Ալեք սանդր Կա րա լո վի ը նդ դեմ Քա ղա քա պե տա րա նի` Քա
ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյան 
պե տի (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյան պետ) 01.07.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 26/1192 որո 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՝ Ալեք սանդր Կա րա լո վը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա

յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 26/1192 որո շու մը (այ սու հետ` Որո շում):
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Բաղ դա սա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

04.12.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժվել է:
ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 03.06.2015 

թվա կա նի որոշ մամբ Ալեք սանդր Կա րա լո վի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա
նի 04.12.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել՝ հայ ցը բա վա րար վել է ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմ նա վո րում նե րը և  պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ 

հոդ վա ծը:
Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, չպար զե լով Ալեք սանդր Կա րա լո վի կող մից 29.03.2014 թվա

կա նին ժա մը 16:16– ի և ժա մը 16:25– ի մի ջա կայ քում, իրեն պատ կա նող տրանսպոր տային մի
ջոցն անընդ մեջ 5 րո պե ից ավե լի ժա մա նա կով հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե
ղում կա յա նած լի նե լու հան գա ման քը, հա մա պա տաս խան տե սագ րու թյան բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, միայն բո ղո քում նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հի ման վրա, հաս տատ
ված է հա մա րել նշված փաս տի բա ցա կա յու թյու նը: 

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ խնդ րո առար կա տե սագ րու թյու նը Դա տա րա
նին չի ներ կա յաց վել ոչ թե Քա ղա քա պե տա րա նի, այլ Դա տա րա նի ան գոր ծու թյան հետևան
քով, քա նի որ վեր ջինս չի պա հան ջել այդ տե սագ րու թյու նը, իսկ Քա ղա քա պե տա րա նը չի 
կա րող կրել Դա տա րա նի կող մից թույլ տրված դա տա կան սխա լի ան բա րեն պաստ հե
տևանքնե րը:

Հետևա բար Վե րաքննիչ դա տա րա նը պետք է գործն ուղար կեր ստո րա դաս դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան` ապա հո վե լով գոր ծի քննու թյան բազ մա կող մա նի ու թյու նը, լրի վու թյունն ու 
օբյեկ տի վու թյու նը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 03.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել` հայ ցը մեր ժել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1. Ծա ռա յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» թիվ 

Վ– 26/1192 որոշ ման հա մա ձայն` Ալեք սանդր Կա րա լո վը վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որոշ մամբ են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան, և նրա նկատ մամբ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենս
գրքի 1247– րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ նշա նակ վել է 5.000 ՀՀ դրամ տու գանք այն բա նի հա
մար, որ «OPEL VECTRA 1.8 I» մակ նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցը 29.03.2014 թվա կա նին` 
ժա մը 16:16– ից մինչև ժա մը 16:25– ը, կա յա նե լով վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում` չի կա տա
րել կա յա նա տե ղի հա մար օրեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան վճա րում (գ.թ. 6– 9).

2. Ալեք սանդր Կա րա լո վը վար չա կան կար գով բո ղո քար կել է վար չա կան տույժ նշա նա
կե լու մա սին 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որո շու մը, որի քննարկ ման ար դյուն քում 
01.07.2014 թվա կա նին ըն դուն ված « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» թիվ Վ– 26/1192 որոշ մամբ 
բո ղո քը չի բա վա րար վել և թիվ Վ– 20/1059 որո շու մը թողնվել է ան փո փոխ (գ.թ. 6– 9).

3. 20.08.2014 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի հա մա ձայն՝ Ալեք սանդր Կա րա
լո վը պա հան ջել է «ամ բող ջու թյամբ վե րաց նել պա տաս խա նող կող մի 01.07.2014 թվա կա նի 
թիվ Վ– 26/1192 վար չա կան բո ղո քի մա սին մի ջամ տող վար չա կան ակ տը» (գ.թ. 3):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա
րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և 
գտնում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե (ex officio) պար զե լու 
սկզբուն քի կի րառ ման առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա
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նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու 
հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ 
հոդ վա ծը խախ տե լու հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր
ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա
նու թյուն նե րով. 

 Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. 

–   ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված` գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քը կա րո՞ղ է արդյոք 
հա մար վել ապա հով ված այն պա րա գա յում, երբ դա տա րա նը չի կա տա րել այդ 
սկզբուն քի բո վան դա կու թյան մեջ ը նդ գրկ վող՝ ոչ հստակ հայ ցային պա հանջնե րը 
ճշտե լու առա ջարկ ներ կա յաց նե լու, գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա կան 
փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա
մար հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու, գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը 
պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը պա հան ջե լու 
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքնե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (ex officio): 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 ապա ցույց նե րով, միջ նոր դու թյուն նե րով, առա ջար կու թյուն նե
րով, բա ցատ րու թյուն նե րով և առար 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 ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի 
վե րա բե րյալ 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 մատ նան շում է հայ ցա դի մում նե րում առ կա ձևա
կան սխալ նե րը, առա ջար կում է ճշտել ոչ հստակ հայ ցային պա հանջնե 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 հիմ նա կան և 
ածան ցյալ պա հանջնե րը, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը, ինչ պես նաև 
պա հան ջում է, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և գնա
հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 ոլոր տում եղած այն բո լոր ապա ցույց նե րը, որոն ցով նա հիմ նա վո րում է իր 
պա հանջնե րը կամ առար 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 ոլոր տում եղած այն բո լոր ապա
ցույց նե րը, որոնք հիմ նա վո րում են հա կա ռակ կող մի պա հանջնե րը կամ առար կու թյուն
նե րը: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ապա
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 օրենսգրքի 29– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
եթե բո լոր ապա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որևէ փաստ 
մնում է չա պա ցուց ված, ապա դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է այդ փաս տի ապա
ցուց ման բե ռը կրող կող մը։ Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ապա ցուց
ման բե ռը կրում է վի ճարկ ման հայ ցով` 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 օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ
տող դրույթ նե րը): Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե մինչև վար չա կան հայց ներ
կա յաց նե լը մի ջամ տող վար չա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է վար չա կան կար գով, ապա հայ ցը 
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նե րա ռում է նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բե րյալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի 
վի ճարկ ման պա հանջ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն 
ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում (...):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նի կող մից գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանքներն ի պաշ տո նե (ex officio) պար զե լու սկզբուն քը վար չա կան ար դա րա դա
տու թյա նը բնո րոշ կարևո րա գույն առանձնա հատ կու թյուն նե րից մեկն է: Քն նարկ վող 
վար չա դա տա վա րա կան սկզբուն քի է ու թյունն օրենսդի րը բա ցա հայ տել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծում, որի բո վան դա կու թյու նը հան գում է 
հետևյա լին.

1)  վար չա կան 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 ապա ցույց նե րով, միջ նոր դու թյուն նե րով, առա ջար կու թյուն նե րով, 
բա ցատ րու թյուն նե րով, առար կու թյուն նե րով.

2)  վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է՝ 
–   իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման 

հա մար ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե
ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար,

–    պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և 
գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը,

–   մատ նան շել հայ ցա դի մում նե րում առ կա ձևա կան սխալ նե րը, 
–   ա ռա ջար կել ճշտել ոչ հստակ հայ ցային պա հանջնե 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 հիմ նա կան և ածան ցյալ 
պա հանջնե րը, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1190 որոշ մամբ 
ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ մաս նա գի տաց ված ար դա րա դա տու
թյան, այդ թվում` վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինստի տու տի ներդ րու մը, ի թիվս այլ նի, 
նպա տակ է հե տապնդում առա ջին հեր թին ապա հո վե լու տվյալ ոլոր տում դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման ար դյու նա վե տու թյու նը և լիար ժե քու թյու նը՝ ար
դա րա դա տու թյան այդ տե սա կին բնո րոշ առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո
նե („ex officio“) պար զե լու՝ վար չա կան դա տա րա նին ուղղ ված օրենսդրա կան պա հան ջը 
նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան առջև դրված առանձնա հա տուկ 
խնդիր նե րի լուծ մա նը և հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող 
գոր ծե րի քննու թյան ու լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի կա կան, իրա վա բա նա կան ան ձանց իրա
վունքնե րի ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա
նը: Վար չա դա տա կան գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քի 
իրա վա կան ամ րագ րու մը հե տապնդում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա
նա կան ան ձանց նկատ մամբ հան րային– իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկտնե րի ունե ցած փաս տա ցի առա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ: Քն նարկ
վող իրա վա կան սկզբուն քը հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից 
բխող գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին օժ տում է ակ տիվ դե րա
կա տա րու թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա վե տո րեն ապա հո վե լու իշ խա
նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե րի ըն դու նած իրա վա կան ակ տե րի, գոր
ծո ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց 
հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա ցու մը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի 
պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ակ տիվ դե րա կա տա
րու թյունն ար տա հայտ վում է, մաս նա վո րա պես, որո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն
ներ կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օժան դա կե լու՝ վար չա կան դա տա րա
նի պար տա կա նու թյամբ: Այս պես, գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ ֆի զի կա կան 
և իրա վա բա նա կան ան ձինք՝ որ պես վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ, ակնկա
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լե լով վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով վե րա կանգնել իրենց խախտ ված իրա
վունքնե րը, հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նում են ձևա կան սխալ նե րով, ճիշտ չեն ը նտրում 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե
սա կը կամ ճիշտ չեն ձևա կեր պում իրենց հայ ցային պա հանջնե րը կամ ճիշտ չեն տար բե րա
կում հիմ նա կան ու ածան ցյալ պա հանջնե րը կամ ներ կա յաց նում են ոչ բա վա րար փաս տա
կան տվյալ ներ: Նշված դեպ քե րում վար չա կան դա տա րա նի՝ դա տա վա րու թյան մաս նա
կից նե րին օժան դա կե լու պար տա կա նու թյու նը ստա նում է գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն, 
քա նի որ հայ ցա դի մում նե րում առ կա ձևա կան սխալ նե րը մատ նան շե լու, ինչ պես նաև ոչ 
հստակ հայ ցային պա հանջնե րը ճշտե լու, ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը պատ շաճ հայ ցա տե
սակ նե րով փո խա րի նե լու, հիմ նա կան և ածան ցյալ պա հանջնե րը տար բե րա կե լու, ոչ բա
վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը հա մալ րե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս նա կից
նե րին առա ջարկ անե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար
ման պայ ման նե րում ապա հով վում է ոչ միայն ար դյու նա վետ դա տաքննու թյու նը, այլ նաև 
ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ հայ ցա տե սա կի ը նտրու թյան 
սուբյեկ տիվ իրա վուն քը բո լոր դեպ քե րում պատ կա նում է հայց վո րին, և եթե ոչ հստակ կամ 
ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը հստա կեց նե լու կամ ճիշտ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու վե րա բե
րյալ դա տա րա նի մատ նան շու մից հե տո էլ հայց վո րը շա րու նա կում է պնդել իր կող մից ներ
կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը, ապա դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քննու թյունն իրա կա
նաց նել հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի շրջա նակ նե րում: Այդ պա րա
գա յում դա տա րա նի մատ նանշման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է կա տար ված:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից 
հետևում է, որ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք, վի ճարկ ման հայ ցով դի մե լով 
վար չա կան դա տա րան, հայ ցում են իրենց իրա վունքնե րին ու օրի նա կան շա հե րին մի ջամ
տող վար չա կան ակ տի վե րա ցում: Ը նդ որում, եթե նախ քան տվյալ վար չա կան ակ տի վի
ճարկ ման հայ ցով վար չա կան դա տա րան դի մելն այն բո ղո քարկ վել է նաև վար չա կան կար
գով, ապա ներ կա յաց ված հայցն օրեն քի ուժով նե րա ռում է նաև այդ վար չա կան ակ տի՝ 
վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի 
վի ճարկ ման պա հանջ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար
գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջը կա
րող է հան դի սա նալ վի ճարկ ման հայ ցի ինքնու րույն առար կա միայն այն դեպ քում, երբ 
հայց վո րը, դի մե լով դա տա րան, հե տապնդում է ոչ թե սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի, այլ վար չա կան բո ղո քի քննարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի՝ դա տա կան կար գով վե րաց ման նպա տակ: Այլ կերպ ասած, տվյալ պա րա գա յում 
հայց վո րը, իրաց նե լով իր դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը, ցան կա նում է հաս նել 
ոչ թե սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի, այլ սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե
րաց մա նը: Հետևա բար այն դեպ քում, երբ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա
պա հան ջը ոչ թե ան ձի՝ իր իրա վունքնե րին և օրի նա կան շա հե րին մի ջամ տող սկզբնա կան 
վար չա կան ակ տի, այլ սկզբնա կան վար չա կան ակ տի դեմ բեր ված վար չա կան բո ղո քի 
քննարկ ման ար դյուն քում կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճար կումն է, իսկ 
հայ ցի հիմ քում ըն կած են բա ցա ռա պես սկզբնա կան վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման վա
րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մարմ նի կող մից թույլ տրված ըն թա ցա կար գային խախ
տում նե րը, ապա սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո
քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե րաց ման պա հան ջը կա րող է հան
դի սա նալ վի ճարկ ման հայ ցի ինքնու րույն առար կա:

Մինչ դեռ գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ ան ձը, դի մե լով վար չա կան դա
տա րան, պա հան ջում է վե րաց նել իր իրա վունքնե րին և օրի նա կան շա հե րին մի ջամ տող 
սկզբնա կան վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն
ված վար չա կան ակ տը, սա կայն հայ ցի հիմ քում դնում է ոչ թե սկզբնա կան վար չա կան ակ
տի բո ղո քարկ ման վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մարմ նի կող մից թույլ տրված ըն թա
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ցա կար գային խախ տում նե րը, այլ սկզբնա կան վար չա կան ակ տի՝ նյու թա կան կամ ըն թա
ցա կար գային իրա վա կան նոր մե րի խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու հան գա ման քը: Այ
սինքն՝ քննարկ վող պա րա գա յում հայց վո րը, իրաց նե լով իր դա տա կան պաշտպա նու թյան 
իրա վուն քը, իրա կա նում ցան կա նում է հաս նել իր իրա վունքնե րին և օրի նա կան շա հե րին 
մի ջամ տող սկզբնա կան վար չա կան ակ տի վե րաց մա նը, սա կայն սխալ մամբ պա հան ջում է 
վե րաց նել ոչ թե սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, այլ այդ վար չա կան ակ տի՝ 
վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ բո լոր այն դեպ քե րում, 
երբ դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյու նից ակնհայտ է, որ հայց
վո րը, դի մե լով դա տա րան, իրա կա նում հե տապնդում է սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տի վե րաց ման նպա տակ, սա կայն սխալ մամբ պա հան ջում է վե րաց նել սկզբնա կան մի
ջամ տող վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տը, 
ապա սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար
դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վի ճար կումն առանց սկզբնա կան մի ջամ տող վար
չա կան ակ տի վի ճարկ ման չի կա րող ապա հո վել ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի ար դյու
նա վետ պաշտպա նու թյուն, քա նի որ մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով 
բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վե րաց ման դեպ քում ան գամ 
սկզբնա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տը շա րու նա կում է գոր ծել՝ պահ պա նե լով իր մի
ջամ տող ազ դե ցու թյունն ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի նկատ մամբ:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո լոր դեպ քե րում, 
երբ ներ կա յաց վել է մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար
դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցա պա հանջ առանց սկզբնա կան 
մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջի, սա կայն հայ ցի հիմ քում ըն կած իրա
վա կան և փաս տա կան հան գա մանքնե րից ակնհայտ է, որ հայց վորն իրա կա նում ցան կա
նում է դա տա կան կար գով վե րաց նել ոչ թե մի ջամ տող վար չա կան ակ տի՝ վար չա կան կար
գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տը, այլ իր իրա վունքնե րին և 
օրի նա կան շա հե րին մի ջամ տող սկզբնա կան վար չա կան ակ տը, ապա վար չա կան դա տա
րա նը գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քի 
ուժով պար տա վոր է առա ջար կել հայց վո րին ճշտել ոչ ճիշտ հայ ցա պա հան ջը: Վճռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ քննարկ վող իրա վի ճա կում գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քի ուժով ոչ ճիշտ հայ ցա պա հան ջը 
ճշտե լու վե րա բե րյալ վար չա կան դա տա րա նի կող մից հայց վո րին առա ջարկ ներ կա յաց նե
լու և հայց վո րի կող մից դա տա րա նի նշված առա ջարկն ըն դուն վե լու դեպ քում տե ղի է ունե
նում ոչ թե հայ ցի առար կայի կամ հայ ցային պա հանջնե րի չա փի փո փո խու թյուն, այլ ներ
կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի ճշգրտում և հա մա պա տաս խա նե ցում հայց վո րի իրա կան կա
մար տա հայ տու թյանն ու դա տա կան պաշտպա նու թյան դի մե լիս վեր ջի նիս հե տապնդած 
իրա կան նպա տա կին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 28– րդ հոդ վա ծից բխում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն 
ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քը դա տա կան ապա ցուց ման գոր ծըն թա ցում, 
մաս նա վո րա պես, դրսևոր վում է կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա վա բա
նա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու 
նպա տա կով ան հրա ժեշտ ապա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա
նու թյամբ։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դառ նա լով 
քննարկ վող հար ցին, գտել է, որ գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու գոր ծըն թա ցում 
դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 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 հետևո ղա կան: Իսկ այդ պի սի հետևո ղա կա նու թյան ցու ցա բեր ման 
անար դյու նա վե տու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է վի ճե լի մնա ցած փաս տի չա
պա ցուց ման բա ցա սա կան հետևանքնե րը դնել այդ փաս տի ապա 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
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մար հիմք ծա ռա յած փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա 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 առըն թեր պե տա կան եկա
մուտ նե րի կո մի տե ի Ար տա շա տի տա րած քային հար կային տես չու թյունն ը նդ 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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս
գրքի 29– րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա կի ո րեն բխում է, որ վար չա կան դա տա
վա րու թյու նում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան
գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյունն ապա ցու ցե լու ծան րու թյու նը՝ ապա
ցուց ման բե ռը, օրենսդրի կող մից դի տարկ վում է որ պես գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դա տա
վա րա կան պար տա կա նու թյուն, որն ապա հով ված է որո շա կի ան բա րեն պաստ հետևանքնե
րի առա ջաց ման սպառ նա լի քով: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան դա տա
վա րու թյու նում բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո որևէ փաս տի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մնա լու բա ցա սա կան (ան բա րեն պաստ) հետևանքնե րը, 
ը ստ է ու թյան, հան գում են հետևյա լին. բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո որևէ 
փաս տի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վի ճե լի մնա լու դեպ քում դա տա րա նը կա րող է 
հա մա պա տաս խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց
ված): Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման գոր ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կերպ
ման, ապա ցու ցո ղա կան նյու թի լրի վու թյան, վա րույ թի բնա կա նոն ըն թաց քի ապա հով ման 
և ար դյուն քում գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ունի այն հար ցը, թե 
դա տա վա րու թյան կոնկ րետ որ մաս նակ ցի վրա է ը նկ նում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց ման ծան րու թյու նը կամ 
ապա ցուց ման բե ռը: Ը ստ այդմ՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև ապա ցուց ման պար
տա կա նու թյու նը բաշ խե լու հար ցը կար գա վո րող օրենսդրա կան նոր մե րը՝ ապա ցուց ման 
բե ռի բաշխման կա նոն նե րը, հան դես են գա լիս այն կա ռու ցա կար գի դե րում, որը թույլ է 
տա լիս գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի ոչ բա վա րար լի նե լու, դրանց հա կա սա կա նու
թյան կամ բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում որո շե լու այն սուբյեկ տին, ով պար տա վոր է 
ներ կա յաց նել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե
րը հաս տա տող ապա ցույց նե րը և պետք է կրի այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու կամ 
ոչ պատ շաճ կա տա րե լու բո լոր ան բա րեն պաստ հետևանքնե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 29– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի ուժով մի ջամ տող վար չա կան ակտն ան
վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի (վի ճարկ ման հայց) հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
գոր ծի շրջա նակ նե րում այդ վար չա կան ակ տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի ապա ցուց
ման բե ռը կրում է վար չա կան մար մի նը: Ը նդ որում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա
չա փու թյու նը, ը ստ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա
սի, որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա
ցույց նե րի շրջա նա կում: Հետևա բար մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո տվյալ 
վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած որևէ փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա
ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մնա լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս
խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ թեև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը կրում են կող մե րը, սա կայն վար չա կան դա տա րա նը, կաշ կանդ ված 
չլի նե լով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած ապա ցույց նե րով, պար տա
վոր է գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ապա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով իր նա
խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ և պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու ու գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր 
ապա ցույց նե րը: Հետևա բար վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման բե ռի 
բաշխման կա նոն նե րը վճռո րոշ նշա նա կու թյուն են ստա նում միայն այն դեպ քում, երբ կող
մե րի ներ կա յաց րած, ինչ պես նաև գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար
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զե լու (ex officio) սկզբուն քի իրա գործ ման պայ մա ննե րում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րը բա
վա րար չեն գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րի 
առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին օբյեկ տիվ և հիմ նա վոր ված եզ րա հան գում կա
տա րե լու հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ալեք սանդր Կա րա լո վը 19.05.2014 թվա կա նի թիվ 
Վ– 20/1059 որոշ մամբ են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 1247– րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ նրա 
նկատ մամբ նշա նակ վել է 5.000 ՀՀ դրամ տու գանք այն բա նի հա մար, որ Ալեք սանդր Կա
րա լովն իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող «06 OU 139» պետ հա մա րա նի շով 
«OPEL VECTRA 1.8 I» մակ նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցը 29.03.2014 թվա կա նին` ժա մը 
16:16– ից մինչև ժա մը 16:25– ը, կա յա նել է վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում, սա կայն չի կա
տա րել կա յա նա տե ղի ի հա մար սահ ման ված տե ղա կան տուր քի վճա րու մը: 

Ալեք սանդր Կա րա լո վը վար չա կան կար գով բո ղո քար կել է վար չա կան տույժ նշա նա
կե լու մա սին 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որո շու մը: Վար չա կան բո ղո քի քննարկ
ման ար դյուն քում Ծա ռա յու թյան պե տը 01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» 
թիվ Վ– 26/1192 որոշ մամբ ան փո փոխ է թո ղել 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որո շու
մը՝ Ալեք սանդր Կա րա լո վի բո ղո քը թող նե լով առանց բա վա րար ման:

Դա տա րան ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մով Ալեք սանդր Կա րա լո վը պա հան ջել է վե
րաց նել 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որոշ ման բո ղո քարկ ման ար դյուն քում Ծա ռա
յու թյան պե տի կող մից 01.07.2014 թվա կա նին կա յաց ված « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» թիվ 
Վ– 26/1192 որո շու մը: 

Դա տա րա նը, հայ ցը մեր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ «...23.03.2014 թվա կա նին կա
տար ված տե սագ րու թյան ուսում նա սի րու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը պար
զել է, որ Ալեք սանդր Կա րա լո վին պատ կա նող 06 OU 139 պետ հա մա րա նի շով «OPEL 
VECTRA 1.8 I» մակ նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցը 29.03.2014 թվա կա նին` ժա մը 16։16– ից 
մինչև ժա մը 16։25 ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում` ժա մը 16։16։11– ից մինչև 16։22։16– ը բեր
ված է ան շարժ վի ճա կի ք. Երևան, Մոս կո վյան փո ղո ցի հատ ված 10– ում գտնվող հա մայն
քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղում։ Դրա նով հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ 
Ալեք սանդր Կա րա լովն իրեն պատ կա նող 06 OU 139 պետ հա մա րա նի շով «OPEL VECTRA 
1.8 I» մակ նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցով կա տա րել է 6 րո պե տևո ղու թյամբ կա յա նում։ 
Անդ րա դառ նա լով հայց վո րի վկա յա կո չած այն փաս տին, որ նա դի մել է Երևա նի քա ղա քա
պե տին ք. Երևան, Մոս կո վյան փո ղո ցի հատ ված 10– ում գտնվող վճա րո վի ավ տո կա յան
ման տե ղի ժա մը 16:16– ից մինչև 16:25– ի տե սա ձայ նագ րու թյու նը ստա նա լու խնդ րան քով, 
սա կայն մերժվել է, քա նի որ ամ բող ջա կան նկա րա հա նում առ կա չէ, Դա տա րա նը նշված 
փաս տը հիմ նա վոր չի հա մա րել դրա վե րա բե րյալ որևէ ապա ցույց ներ կա յաց ված չլի նե լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ»։

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, որ պես վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու և Դա տա րա նի 
վճի ռը բե կա նե լու հիմ նա վո րում, նշել է. « (...) սույն գոր ծի նյու թե րով չի հիմ նա վոր վում 
Ալեք սանդր Կա րա լո վի կող մից ՀՀ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
օրենսգրքի 1247– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախ տում կա տա րե լու փաս տը։ 
Մաս նա վո րա պես, սույն գոր ծի նյու թե րով չի հիմ նա վոր վում վե ճի լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող այն հան գա ման քը, որ Ալեք սանդր Կա րա լո վի կող մից 06 OU 139 
պետ հա մա րա նի շով «OPEL VECTRA 1.8 I» մակ նի շի տրանսպոր տային մի ջո ցը ք. Երևան, 
Մոս կո վյան փո ղո ցի հատ ված 10– ում գտնվող հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե
ղում 29.03.2014 թվա կա նին` ժա մը 16։16– ից մինչև ժա մը 16։25 ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում` ժա մը 16։16։11– ից մինչև 16։22։16– ը (ա նընդ մեջ առնվազն 5 րո պե) բեր ված է եղել ան
շարժ վի ճա կի, մինչ դեռ հայց վո րը Երևա նի ավա գա նու կող մից օրեն քի հի ման վրա սահ
ման ված դրույ քա չա փե րով տե ղա կան տուր քը չվճա րե լու հա մար կա րող էր վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել 5 րո պե ից ավե լի հա մայն քային վճա րո վի ավ տո կա
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յա նա տե ղում կա յա նե լու փաս տի հաս տատ ված լի նե լու պա րա գա յում:  Նման պայ ման նե
րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող Երևա նի քա ղա քա պե
տա րա նի աշ խա տա կազ մի հա սա րա կա կան կար գի պահ պա նու թյան ծա ռա յու թյան պե տի 
01.07.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 26/1192 որոշ ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի չա պա
ցուց ման բա ցա սա կան հետևանքնե րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 29– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի ուժով կրում է վար չա կան մար մի նը, տվյալ դեպ քում` 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը»։

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի փաս տարկ նե րը` Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ հարկ է հա մա րում նշել, որ Ալեք սանդր Կա րա լո վի 
նկատ մամբ 5.000 ՀՀ դրամ տու գան քը նշա նակ վել է 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 
որոշ մամբ, որի վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում Ծա ռա յու թյան պե տը 
01.07.2014 թվա կա նին կա յաց րել է « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» թիվ Վ– 26/1192 որո շու մը: 
Փաս տո րեն, Ալեք սանդր Կա րա լո վի իրա վունքնե րին մի ջամ տող հիմ նա կան վար չա կան 
ակ տը 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որո շումն է: Մինչ դեռ Ալեք սանդր Կա րա լո վի 
ներ կա յաց րած վի ճարկ ման հայ ցի առար կան ոչ թե 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 
որոշ ման, այլ վար չա կան կար գով այդ ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում ըն դուն ված վար
չա կան ակ տի՝ Ծա ռա յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» 
թիվ Վ– 26/1192 որոշ ման վի ճարկ ման պա հանջն է, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա
րա նի կող մից:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ սույն 
գոր ծով Ծա ռա յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» թիվ 
Վ– 26/1192 որոշ ման վի ճար կումն առանց 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որոշ ման վի
ճարկ ման չի կա րող ապա հո վել Ալեք սանդր Կա րա լո վի առերևույթ խախտ ված իրա
վունքնե րի ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյու նը, քա նի որ վեր ջի նիս կող մից ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյու նից ակնհայտ է, որ Ալեք սանդր Կա րա լո վը, դի մե լով դա
տա րան, հե տապնդել է ոչ թե Ծա ռա յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա կան բո
ղո քի մա սին» թիվ Վ– 26/1192 որոշ ման, այլ իր իրա վունքնե րին ու օրի նա կան շա հե րին մի
ջամ տող սկզբնա կան վար չա կան ակ տի՝ 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որոշ ման 
վե րաց ման նպա տակ: Փաս տո րեն, քննարկ վող պա րա գա յում Ծա ռա յու թյան պե տի 
01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա կան բո ղո քի մա սին» թիվ Վ– 26/1192 որոշ ման վե րաց ման 
դեպ քում ան գամ հիմ նա կան մի ջամ տող վար չա կան ակ տը՝ 19.05.2014 թվա կա նի թիվ 
Վ– 20/1059 որո շու մը, շա րու նա կե լու է գոր ծել՝ պահ պա նե լով իր մի ջամ տող ազ դե ցու թյունն 
Ալեք սանդր Կա րա լո վի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի նկատ մամբ: Հետևա բար 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը գոր ծի փաս տա կան հան
գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու („ex officio“) սկզբուն քի ուժով պար տա վոր էր առա
ջար կել Ալեք սանդր Կա րա լո վին ճշտել ոչ ճիշտ հայ ցա պա հան ջը: Մինչ դեռ Դա տա րա նը չի 
կա տա րել իր այդ պար տա կա նու թյու նը, ինչն ան տես վել է նաև Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
կող մից:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը սույն գոր ծում հա մա պա տաս խան ապա ցույց նե րի 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հաս տատ ված է հա մա րել, որ Ալեք սանդր Կա րա լովն 
իրա կա նում չի կա տա րել Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 
1247– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախ տու մը: Թեև սույն գոր ծով Ալեք սանդր Կա
րա լո վին վե րագրվող իրա վա խախտ ման փաստն ապա ցու ցե լու բե ռը կրում է Քա ղա քա պե
տա րա նը, սա կայն վեր ջի նիս կող մից այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու պա րա գա յում 
Դա տա րա նը պար տա վոր էր ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ գոր ծի լուծ ման հա մար ան
հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք 
բե րե լու ուղ ղու թյամբ և պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե
րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` 
վար չա կան վա րույ թի բո լոր նյու թե րը:
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Փաս տո րեն, Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Ծա ռա յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի 
« Վար չա կան բո ղո քի մա սին» թիվ Վ– 26/1192 որոշ ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րը 
հա մա րե լով չա պա ցուց ված (հերք ված), հաշ վի չի առել, որ Դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու
թյամբ չի ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` սույն գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա
կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա
մար և չի պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը պար զե լու և 
գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը: 

Վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

1.  դի մե լով դա տա րան՝ Ալեք սանդր Կա րա լո վը պա հան ջել է վե րաց նել ոչ թե իր իրա
վունքնե րին ու օրի նա կան շա հե րին մի ջամ տող հիմ նա կան վար չա կան ակ տը՝ 19.05.2014 
թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որո շու մը, այլ այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ար դյուն քում 
կա յաց ված վար չա կան ակ տը՝ Ծա ռա յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա կան բո
ղո քի մա սին» թիվ Վ– 26/1192 որո շու մը, սա կայն հայ ցա դի մու մում ներ կա յաց ված փաս տա
կան և իրա վա կան հան գա մանքնե րը վե րա բե րում են իր իրա վունքնե րին ու օրի նա կան շա
հե րին մի ջամ տող հիմ նա կան վար չա կան ակ տի՝ 19.05.2014 թվա կա նի թիվ Վ– 20/1059 որոշ
ման իրա վա չա փու թյա նը,

2.  Դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե („ex 
officio“) պար զե լու սկզբուն քի բո վան դա կու թյան մեջ մտ նող հետևյալ դա տա վա րա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը.

–    Դա տա րա նը չի առա ջար կել Ալեք սանդր Կա րա լո վին ճշտել ոչ հստակ հայ ցային 
պա հան ջը՝ հա մա պա տաս խա նեց նե լով այն դա տա կան պաշտպա նու թյան դի մե
լիս վեր ջի նիս հե տապնդած նպա տա կին,

–    Դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու թյամբ չի ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ` սույն 
գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և 
հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար,

–    Դա տա րա նը չի պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքնե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը,

3.  Վե րաքննիչ դա տա րա նը, առանց հաշ վի առ նե լու Դա տա րա նի կող մից թույլ 
տրված վե րոգ րյալ խախ տում նե րը, Ծա ռա յու թյան պե տի 01.07.2014 թվա կա նի « Վար չա
կան բո ղո քի մա սին» թիվ Վ– 26/1192 որո շումն ան վա վեր է ճա նա չել բա ցա ռա պես այն հիմ
քով, որ սույն գոր ծով է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա ման քի՝ Ալեք սանդր Կա րա լո
վի կող մից Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օրենսգրքի 1247– րդ հոդ վա
ծով նա խա տես ված իրա վա խախ տու մը կա տար ված լի նե լու փաս տի ապա ցուց ման բե ռը 
կրում է Քա ղա քա պե տա րա նը, մինչ դեռ սույն գոր ծի նյու թե րով չի հիմ նա վոր վում Ալեք
սանդր Կա րա լո վի կող մից իրա վա խախ տում կա տա րե լու փաս տը։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե
րի կող մից թույլ տրված դա տա վա րա կան նոր մե րի վե րը նշված խախ տում նե րը շտկե լու, 
սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու սկզբուն քի բո վան դա կու
թյու նը կազ մող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար սույն 
գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 152– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար և գոր ծը նոր 
քննու թյան ուղար կե լու հա մար:
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5. Վճռա բեկ  դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը  դա
տա կան  ծախ սե րի բաշխման  վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է  նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան ծախ
սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 

դա տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` 
նոր քննու թյան:

4.  Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում: 

5. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ       Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4545/05/08
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4545/05/08
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Առա քե լյան 
Դա տա վոր ներ`   Ք. Մկո յան
    Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 02– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Վար դան Լե

մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի, Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ Ար մի նե Սա
նո յա նի վճռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 11.06.2015 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ ներ Նաի րա Ավե տյա
նի, Ար մի նե Սա նո յա նի ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի (այ սու հետ՝ Կա դաստր), Վար
դան Լե մեն ցյա նի, Ար գի նե Մա նու կյա նի, եր րորդ ան ձինք Բաբ կեն Տեր– Ման վե լյա նի, Ար
մեն Ալ լահ վեր դյա նի` Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու
մը` Ար գի նե Մա նու կյա նի, Վար դան Լե մեն ցյա նի մա սով (ո րոշ ման հա վել վա ծի 10– րդ կետ), 
ինչ պես նաև Երևա նի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող 45,5  քմ ը նդ հա նուր 
մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ մամբ Վար դան Լե մեն ցյա նի, Ար գի նե Մա նու կյա նի սե
փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Վար
դան Լե մեն ցյա նի միջև 07.05.1999 թվա կա նին կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա
գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու, Փ. Բու
զան դի թիվ 38 տան 15,6  քմ մա կե րե սով բնա կե լի և 29,2  քմ օժան դակ մա կե րե սով տու նը 
բնա կե լի ֆոն դում ը նդ գրկե լու և Վ. Լե մեն ցյա նի ըն տա նի քը եր կու ան ձով վար ձա կալ ճա
նա չե լու մա սին Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա
կա նի թիվ 31/229 որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սին,
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ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան` Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևա

նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը` Վար դան Լե մեն ցյա նի և 
Ար գի նե Մա նու կյա նի մա սով (ո րոշ ման հա վել վա ծի 10– րդ կետ), Երևան քա ղա քի Բու զան դի 
փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող 45,5  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ մամբ Վար դան 
Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 07.05.1999 թվա կա նի կնքված 
հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ու դրա հի ման վրա կա տար ված պե տա կան գրան
ցու մը, ճա նա չել Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա կա
նի թիվ 31/229 որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 12.07.2011 թվա կա նի որոշ մամբ Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի 
իրա վա հա ջորդ ներ են ճա նաչ վել Նաի րա Ավե տյա նը և Ար մի նե Սա նո յա նը։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Միր զո յան) 02.03.2012 թվա կա նի վճռով հայ
ցը մերժվել է ։

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ա. Առա քե լյան, Ա. Աբո վյան, Գ. 
Ղա րի բյան) 19.07.2012 թվա կա նի որոշ մամբ Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ ներ 
Նաի րա Ավե տյա նի և Ար մի նե Սա նո յա նի վե րաքննիչ բո ղոք նե րը բա վա րար վել են մաս նա
կի ո րեն` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 02.03.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն 
ուղարկ վել է նոր քննու թյան։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հո վա կի մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
30.10.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը` Ար գի նե Մա նու կյա նի, Վար դան Լե մեն ցյա նի 
մա սով (ո րոշ ման հա վել վա ծի 10– րդ կետ), Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս
ցե ում գտնվող 45,5  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ մամբ Վար դան Լե մեն ցյա նի, Ար գի
նե Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, Երևա նի քա ղա քա պե
տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 07.05.1999 թվա կա նին կնքված հո ղի վար ձա կա լու
թյան պայ մա նա գի րը և դրա հի ման վրա կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը ճա նաչ վել են 
ան վա վեր, իսկ Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա կա
նի թիվ 31/229 որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով հայ ցը մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 11.06.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Ար գի նե Մա նու կյա նի և Վար դան Լե
մեն ցյա նի, Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ Ար մի նե Սա նո յա նի վե րաքննիչ բո ղոք
նե րը մերժվել են, և Դա տա րա նի 30.10.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը, Ար
գի նե Մա նու կյա նը և Վար դան Լե մեն ցյա նը, Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ Ար մի
նե Սա նո յա նը:

Վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կա յաց վել:

2. Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և 
պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 108– րդ հոդ վա ծը, « Պե տա կան կա ռա վար չա կան հիմ նարկ նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7– րդ, 
11– րդ, 18– րդ հոդ ված նե րը, «Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 108– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սը, 110– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որոնք պետք է կի րա ռեր, 
խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ և 21– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
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Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Երևան հա մայն քը չի հան դի սա նում սույն 
գոր ծով վի ճարկ վող 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը կա յաց րած մար մին կամ այդ 
որո շու մը կա յաց րած մարմ նի իրա վա հա ջոր դը չէ: Հետևա բար Երևան հա մայն քը սույն գոր
ծով ոչ պատ շաճ պա տաս խա նող է, իսկ պատ շաճ պա տաս խա նող ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 
գոր ծին մաս նա կից չի դարձվել, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն՝ Ար գի նե Մա
նու կյա նի, Վար դան Լե մեն ցյա նի մա սով Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի 
թիվ 200 որո շու մը (ո րոշ ման հա վել վա ծի 10– րդ կետ), ինչ պես նաև 07.05.1999 թվա կա նի 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև կնքված հո ղի վար ձա կա լու
թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջնե րի մա սով, բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 11.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և այդ մա սե րով գործն ուղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ Ար մի նե Սա նո յա նի վճռա բեկ բո ղո քի 
հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 62– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «բ» կե տը, որը պետք է կի րա ռեր, 
կի րա ռել է ՀՀ բնա կա րա նային օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծը, « Պե տա կան հան րային և հա
մայն քային բնա կա րա նային ֆոն դի սե փա կա նաշ նորհ ման մա սին» ՀՀ օրեն քը, որոնք 
չպետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի թա ղա պետ 

Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ մամբ հա մայն քի ղե կա վա րը տնօ րի
նել է Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ի ան շարժ գույ քը, որը սե փա կա նու
թյան իրա վուն քով պատ կա նել է Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նին: Փաս տո րեն, նշված որո շումն 
առնչ վում է այն պի սի ան շարժ գույ քի, որը պե տու թյան, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կամ 
Կենտրոն հա մայն քի սե փա կա նու թյու նը չի հան դի սա ցել, հետևա բար Երևա նի Կենտրոն հա
մայն քի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որո շու մը պետք է ճա
նաչ վի առ ոչինչ՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն
քի 62– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «բ» կե տի հիմ քով, քա նի որ այն ըն դուն վել է ոչ իրա վա սու 
մարմ նի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 11.06.2015 թվա կա նի որո շու մը` Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ Ար մի նե Սա
նո յա նի բո ղո քը մեր ժե լու մա սով, և փո փո խել այն՝ ճա նա չել Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի 
թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը:

2.2. Վար դան Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա
վո րում նե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րաքննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քը, որը չպետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք  բե րած ան ձը նշված պնդու մը  պատ ճա ռա բա նել է  հետևյալ  փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Քա ղա քա պե տա րա նի և 

Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը և դրա հի ման 
վրա կա տար ված պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քեր առ կա չեն:
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Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում 
դրել է նաև 10.09.2010 թվա կա նին կազմ ված թիվ 09– 2457 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու
նը, որում ան տես ված է այն փաս տը, որ Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե
ում առ կա են հին շի նու թյուն ներ, որոնք հա տա կագ ծում նշված չեն:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն՝ Երևա նի քա
ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 07.05.1999 թվա կա նին կնքված հո ղի վար
ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, բե կա նել Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 11.06.2015 թվա կա նի որո շու մը:

3. Վճռա բեկ բո ղոք նե րի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) 26.11.2002 թվա կա նին տրված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) 

իրա վուն քի գրանցման թիվ 1043981 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո
ղոց թիվ 38 տու նը սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նում է Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նին, 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանցման հիմ քը վկա յա կա նում նշվել է պետ նո տա րի 
10.10.1984 թվա կա նի թիվ 11247 բնա կե լի տան մա սի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գիր, իսկ 
« Շեն քի տվյալ նե րը» բաժ նում կա տար ված գրառ ման հա մա ձայն` Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նին 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող բնա կե լի տան մա կե րե սը կազ մել է 166,36  քմ և 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյան իրա վուն քով` 34,0  քմ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 10– 12):

2) Երևա նի քա ղա քա պե տի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որոշ ման 1– ին կե տով թույ
լատրվել է Կենտրո նի թա ղա պե տա րա նի կող մից ներ կա յաց ված 36 բնա կա րան նե րի ան հա
տույց սե փա կա նաշ նոր հու մը` որ պես ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն 
(հա մա ձայն հա վել վա ծի) (հա տոր 1– ին, գ.թ. 25):

3) Երևա նի քա ղա քա պե տի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որոշ ման հա վել վա ծի քաղ
ված քի հա մա ձայն` Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի բնա կե լի ֆոն դի բնա կա րան նե րի սե փա կա
նաշ նորհ ման ցու ցա կի 10– րդ տո ղում ը նդ գրկ ված է Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ի մեկ 
սե նյա կա նոց բնա կա րա նը՝ Վար դան Լե մեն ցյա նի ան վամբ սե փա կա նաշ նորհ վե լու հա մար 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 26):

4) Երևա նի քա ղա քա պե տի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որոշ ման քաղ ված քի հա մա
ձայն` թույ լատրվել է Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ի մեկ սե նյա կա նոց 
բնա կա րա նը (բ նա կե լի՝ 15,6  քմ, ը նդ հա նուր՝ 45,5  քմ մա կե րե սով) ձևա կեր պել Վար դան Լե
մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի ան վամբ՝ որ պես ը նդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն 
(հա տոր 1– ին, գ.թ. 198):

5) Երևա նի քա ղա քա պե տի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որոշ ման հի ման վրա 
07.05.1999 թվա կա նին կնքված « Հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի» հա մա ձայն՝ Երևա
նի քա ղա քա պե տը՝ որ պես վար ձա տու, Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե
ում գտնվող 58,4  քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը հանձնել է Վար դան Լե մեն ցյա նի՝ որ պես վար
ձա կա լի տի րա պետ մանն ու օգ տա գործ մա նը (հա տոր 1– ին, գ.թ. 86– 88):

6) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) իրա վուն քի գրանցման թիվ 0121412 
վկա յա կա նի հա մա ձայն` Երևա նի քա ղա քա պե տի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որոշ ման հի
ման վրա 09.06.1999 թվա կա նին գրանցվել է Վար դան Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի 45,5  քմ ը նդ հա նուր մա կե
րե սով թիվ 38 բնա կե լի տան նկատ մամբ, ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս վար ձա կա լու թյան իրա
վուն քը՝ նույն հաս ցե ում գտնվող 0,00584   հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 91– 93):

7) Երևա նի քա ղա քա պե տի 04.06.1997 թվա կա նի թիվ 487 որոշ ման հա մա ձայն՝ Երևա նի 
քա ղա քա պե տը որո շել է թույ լատ րել Կենտրոն թա ղա պե տա րա նին կար գա վի ճակ չու նե ցող 
(լ քյալ) տներն ը նդ գրկել պե տա կան բնա կե լի ֆոն դում և բա ցել վար ձա կա լա կան քար տեր 
(հա տոր 2– րդ, գ.թ. 44):

8) Երևա նի Կենտրո նի թա ղա պե տա րա նի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ ման 
հա մա ձայն՝ Երևա նի Կենտրո նի թա ղա պե տը, հիմք ըն դու նե լով Երևա նի քա ղա քա պե տի 
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04.06.1997 թվա կա նի թիվ 487 որո շու մը, որո շել է Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 
38 հաս ցե ի 15,6  քմ բնա կե լի և 29,2  քմ օժան դակ մա կե րե սով տունն ը նդ գրկել բնա կե լի 
ֆոն դում և վար ձա կալ ճա նա չել Վար դան Լե մեն ցյա նին` ըն տա նի քի եր կու ան ձով (հա
տոր 1– ին, գ.թ. 82):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո

շու մը վճռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման են թար կե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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` սույն գոր ծով վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ Երևան 
քա ղա քում տա րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման ոլոր տում տե ղի 
ունե ցած հայե ցա կար գային փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում Երևա նի քա ղա քա պե տի մաս
նակ ցու թյամբ վար չա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում վեր ջի նիս իրա վա հա ջոր դով կամ պատ
շաճ պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու իրա վա կան խնդ րի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա
նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա
տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո
շու մը վճռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման են թար կե լը միա ժա մա նակ պայ մա նա վոր
ված է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 մից 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 62– րդ հոդ վա
ծի և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով 
առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու
թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ որ
պես տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին, կա րող է շա րու նա կել մաս նակ ցել վար չա կան 
գոր ծի քննու թյա նը, եթե նա՝ որ պես պա տաս խա նող, այդ գոր ծին ի սկզբա նե ներգրավ ված է 
եղել որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մար մին, սա կայն տվյալ գոր ծի քննու թյան ըն թաց
քում Երևա նի կար գա վի ճա կը փոխ վել է:

4.1 Քն նե լով Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քի սահ ման
ներում` Վճռա բեկ դա տա րա նը եկավ հետևյալ եզ րա կա ցու թյան

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 14– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա վա րու թյան մաu նա կից ներն են կող մե րը` հայց վո րը և պա տաu խա նո ղը, 
ինչ պես նաև եր րորդ ան ձինք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 16– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
պա տաu խա նողն այն վար չա կան մար մինն է, պաշ տո նա տար ան ձը, ֆի զի կա կան կամ իրա
վա բա նա կան ան ձը, որի դեմ հայց է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 մարմ նի 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 իրա վա հա ջոր դով, որի վե րա բե րյալ կա յաց նում է որո շում` առան ձին դա տա կան 
ակ տի տես քով: Նույն հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն` իրա վա հա ջոր դու թյուն հնա րա վոր է 
դա տա վա րու թյան յու րա քան չյուր փու լում, իսկ 5– րդ մա սի հա մա ձայն` այն գոր ծո ղու թյուն նե
րը, որոնք կա տար վել են դա տա վա րու թյան ըն թաց քում մինչև իրա վա հա ջոր դի` գոր ծի մեջ 
մտ նե լը, նրա հա մար պար տա դիր են այն քա նով, որ քա նով դրանք պար տա դիր կլի նե ին այն 
ան ձի հա մար, որին փո խա րի նել է իրա վա հա ջոր դը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 21– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`
1. Գոր ծի քննու թյան նա խա պատ րաuտ ման կամ դա տաքննու թյան ըն թաց քում հայց

վո րի միջ նոր դու թյամբ կամ նրա հա մա ձայ նու թյամբ դա տա րա նը փո խա րի նում է պա տաu
խա նո ղին:

2. Եթե դա տա րա նը հան գում է այն հա մոզ ման, որ հայ ցը ներ կա յաց վել է ոչ այն պա
տաu խա նո ղի դեմ, որը պետք է պա տաu խա նի ըuտ հայ ցի, ապա դա տա րա նը կա րող է հայց
վո րի հա մա ձայ նու թյամբ ոչ պատ շաճ պա տաu խա նո ղին փո խա րի նել պատ շաճ պա տաu խա
նո ղով: Եթե հայց վո րը հա մա ձայն չէ պա տաu խա նո ղին փո խա րի նե լուն, ապա դա տա րա նը 
կա րող է այդ ան ձին ներգրա վել որ պեu երկ րորդ պա տաu խա նող:

3. Ոչ պատ շաճ պա տաu խա նո ղին փո խա րի նե լուց կամ գոր ծում որ պես երկ րորդ պա
տաu խա նող ներգրա վե լուց հե տո գոր ծի վա րույ թը uկu վում է գոր ծը դա տաքննու թյան նա
խա պատ րաս տե լու փու լից:

4. Պա տաu խա նո ղին փո խա րի նե լու կամ պատ շաճ պա տաu խա նո ղին որ պեu երկ րորդ 
պա տաu խա նող ներգրա վե լու մաuին դա տա րա նը կա յաց նում է որո շում:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծով կար գա վո րել է վար չա կան դա տա վա
րու թյու նում դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյան ծագ ման հիմ քե րի, կա տար ման կար գի 
և իրա վա կան հետևանքնե րի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վադ րույթ նե րի բո վան դա կու թյու
նից բխում է, որ դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյու նը վի ճե լի իրա 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 
իրա վա հա ջոր դով: Ը նդ որում, դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյու նը հնա րա վոր է դա
տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում, իսկ իրա 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 որոշ մամբ` առան ձին դա տա կան ակ տի 
տես քով: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը սահ մա
նում է դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյան ծագ ման հիմ քե րը. այս պես` վար չա կան դա
տա վա րու թյու նում իրա վա հա ջոր դու թյու նը տե ղի է ունե նում դա տա վա րու թյու նից կող մե րից 
մե կի դուրս գա լու հետևյալ դեպ քե րում.

1. ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում,
2.  վար չա կան մարմ նի 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, օրենսդի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 

1– ին մա սում թվար կել է այն փաս տա կազ մե րի սպա ռիչ ցան կը, որոնց 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 օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում նա խա տես ված իրա վա կան 
հետևան քը, այն է` դա տա վա րու թյան կող մին փո խա րի նել նրա իրա վա հա ջոր դով: Այ սինքն` 
վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու է դա տա վա րու թյան կող մին նրա իրա վա հա ջոր դով փո
խա րի նե լու մա սին որո շում կա յաց նե լու միայն վե րը նշված հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու
թյան պա րա գա յում: Հետևա բար վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու չէ դա տա վա րու թյան 
կող մին փո խա րի նե լու նրա իրա վա հա ջոր դով` հիմն վե լով այն պի սի փաս տա կազ մե րի վրա, 
որոնք նա խա տես ված չեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սում: Ավե լին` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 5– րդ 
մա սի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյու նը են թադ
րում է, որ իրա 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 իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բողջ ծա վա լով` իրա վա նա խոր դի ունե ցած 
բո լոր իրա վունքնե րով ու պար տա կա նու թյուն նե րով: Քա նի որ դա տա վա րա կան իրա վա հա
ջոր դու թյան դեպ քում իրա 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, որոնք կա տար վել են մինչև իրա վա հա ջոր դի 
գոր ծի մեջ մտ նե լը, վեր ջի նիս հա մար պար տա դիր են այն քա նով, որ քա նով դրանք պար տա
դիր կլի նե ին այն ան ձի հա մար, որին փո խա րի նել է իրա վա հա ջոր դը: 
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Օ րենսդի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 տաu խա նո ղին որ պեu երկ րորդ պա տաu
խա նող ներգրա վե լու դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գի առանձնա հատ կու թյուն նե րը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 21– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված իրա 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 մինն է, պաշ տո նա տար ան ձը, ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձը, որի դեմ 
հայց է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան, սա կայն հե տա գա յում գոր ծի հան գա մանքնե
րով ժխտ վել 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 իրա վա հա րա բե րու թյան սուբյեկտ հան դի սա նա լու են թադ րու թյու նը: Այլ 
կերպ ասած` եթե վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ժխտ վում է այն են թադ րու թյու նը, 
որ պա տաս խա նո ղը վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան սուբյեկտ է, ապա 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 իրա վա հա րա բե րու թյան են թադ րյալ սուբյեկ տով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 21– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա 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 միջ նոր դու թյամբ, բայց բո
լոր դեպ քե րում միայն հայց վո րի հա մա ձայ նու թյամբ, որը 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 առանց հայց վո րի 
հա մա ձայ նու թյան հնա րա վոր չէ, իսկ եթե հայց վո րը հա մա ձայն չէ ոչ պատ շաճ պա տաu խա
նո ղին փո խա րի նե լուն, ապա վար չա կան դա տա րա նը կա րող է պատ շաճ պա տաս խա նո ղին, 
այ սինքն` այն սուբյեկ տին, որը պետք է պա տաu խա նի ըuտ ներ կա յաց ված հայ ցի, ներգրա
վել որ պեu երկ րորդ պա տաu խա 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 տա վա րու թյա նը մաս նա կից 
դարձված պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար նշա նա կու թյուն չու նեն և վեր ջի նիս հա մար 
որևէ իրա վունք կամ պար տա կա նու թյուն չեն առա ջաց նում: Պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա
մար ծա գում են նոր վար չա դա տա վա րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն ներ, հետևա բար պատ
շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար գոր ծի քննու թյունն սկս վում է գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա
պատ րաս տե լու փու լից:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյու նից ակնհայտ է, որ քննարկ վող վար չա դա տա վա
րա կան ինստի տուտ նե րի` դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյան և ոչ պատ շաճ պա տաս
խա նո ղի փո խա րին ման միջև առ կա են է ա կան տար բե րու թյուն ներ` ինչ պես ը ստ հիմ քե րի, 
այն պես էլ ը ստ դա տա վա րա կան հետևանքնե րի: Եթե դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու
թյան հիմ քը կող մի` նյու թա կան իրա վունքնե րում կամ պար տա կա նու թյուն նե րում տե ղի ունե
ցած իրա վա հա ջոր դու թյունն է, ապա ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րի նումն իրար փո
խա րի նող ան ձանց միջև, որ պես կա նոն, ոչ մի նյու թաի րա վա կան կապ չի են թադ րում: Այս
պի սով, դա տա վա րա կան հետևանքնե րի տե սան կյու նից` դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր
դու թյան դեպ քում վար չա դա տա վա րա կան իրա 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 իրա վա
հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րում են, և ծա գում են նոր վար չա դա տա վա րա կան իրա վա հա
րա բե րու թյուն ներ (տե՛ս նաև Սպար տակ Մար տի րո սյանն ը նդ դեմ Կենտրոն նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի թիվ ՎԴ/5014/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 13.05.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում անդրա դառ նալ 
Երևան քա ղա քում տա րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման ոլոր
տում տե ղի ունե ցած հայե ցա կար գային փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում Երևա նի քա ղա քա
պե տի մաս նակ ցու թյամբ վար չա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում վեր ջի նիս իրա վա հա ջոր դով 
կամ պատ շաճ պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու խնդ րին:

1995 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 108– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
Երևան քա ղաքն ունի մար զի կար գա վի ճակ: Երևա նի քա ղա քա պե տին վար չա պե տի ներ կա
յաց մամբ նշա նա կում և ազա տում է Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը: Տե ղա կան ինքնա կա
ռա վա րու մը Երևա նում իրա կա նաց վում է թա ղային հա մայնքնե րում:
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2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 108– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
Երևա նը հա մայնք է: Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման և տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի ձևա վոր ման առանձնա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում 
են օրեն քով (...):

2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 117– րդ հոդ վա ծի 12– րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն ներն ուժի մեջ մտ նե լուց հե տո Երևան քա
ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րը կազ մա վոր վում են հա մա պա տաս
խան օրեն քի ըն դու նու մից հե տո ոչ ուշ, քան եր կու տար վա ըն թաց քում: Մինչ այդ Երևան 
քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վա րու մը և տա րած քային կա ռա վա րու մը իրա կա նաց վում 
են գոր ծող օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով:

«Երևան քա ղա քում պե տա կան կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ Նա խա գա հի 06.05.1997 
թվա կա նի թիվ ՆՀ– 727 հրա մա նագ րի (ու ժը կորց րել է 18.06.2009 թվա կա նին) 1.2– րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ պե տա կան կա ռա վա րու մը Երևա նում ապա հով վում է Երևա նի տա րած քում կա
ռա վա րու թյան տա րած քային քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման և հան րա պե տա կան գոր
ծա դիր մար մին նե րի տա րած քային ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մա կարգման մի
ջո ցով: Երևա նի քա ղա քա պետն օրենսդրու թյամբ իրեն վե րա պահ ված իրա վա սու թյան սահ
ման նե րում Երևա նի տա րած քում կա ռա վա րու թյան տա րած քային քա ղա քա կա նու թյունն 
իրա կա նաց նում է հետևյալ բնա գա վառ նե րում` ֆի նանսներ, քա ղա քա շի նու թյուն, բնա կա րա
նային և կո մու նալ տնտե սու թյուն, տրանսպորտ և ճա նա պար հա շի նու թյուն, առև տուր, հան
րային սնունդ և սպա սար կում, գյու ղատնտե սու թյուն և հո ղօգ տա գոր ծում, կրթու թյուն, առող
ջա պա հու թյուն, սո ցիա լա կան ապա հո վու թյուն, մշա կույթ և սպորտ, բնու թյան և շրջա կա մի
ջա վայ րի պահ պա նու թյուն(...):

«Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի (ըն դուն վել է 
26.12.2008 թվա կա նին, ուժի մեջ է մտել 26.01.2009 թվա կա նին) 1– ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
նույն օրեն քը սահ մա նում է Երևան քա ղա քում (...) տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման, տա րած
քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի ձևա վոր ման 
առանձնա հատ կու թյուն նե րը:

«Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 5– րդ հոդ վա
ծից հետևում է, որ Երևա նի տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին ներն են Երևա նի ավա
գա նին և Երևա նի քա ղա քա պե տը:

«Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 108– րդ հոդ
վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ ավա գա նու ը նտրու թյուն նե րից հե տո Երևա նի թա ղային հա
մայնքնե րը հա մար վում են վե րա կազ մա կերպ ված` որ պես Երևան հա մայնք:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան նոր մե րի հա մադրված վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ը ստ 
1995 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան` Երևան քա ղաքն ունե ցել է մար զի 
կար գա վի ճակ, և Երևան քա ղա քում պե տա կան կա ռա վար ման իրա կա նաց ման կար գը սահ
ման վել է ՀՀ Նա խա գա հի 06.05.1997 թվա կա նի թիվ ՆՀ– 727 հրա մա նագ րով (ու ժը կորց րել է 
18.06.2009 թվա կա նին), որի հա մա ձայն՝ Երևա նի տա րած քում ՀՀ կա ռա վա րու թյան տա րած
քային քա ղա քա կա նու թյունն իրա կա նաց րել է Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ օրենսդրու թյամբ 
իրեն վե րա պահ ված իրա վա սու թյան սահ ման նե րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տա րած քային կա ռա վա րու մը պե տու թյան գոր ծա
դիր իշ խա նու թյան ոլոր տում տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից իրա կա նաց
վող գոր ծու նե ու թյան հա տուկ տե սակ է: Գոր ծե լով պե տու թյան անու նից և իրա կա նաց նե լով 
պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ՝ տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նին ներն 
օժտված են պե տաիշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով և կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյունն 
իրա կա նաց նում են բա ցա ռա պես օրենսդրու թյամբ իրենց վե րա պահ ված իրա վա սու թյան 
շրջա նակ նե րում: Հետևա բար տա րած քային կա ռա վա րու մը, ինչ պես նաև դրա գոր ծա ռույթ
ներն իրա կա նաց նող տա րած քային կա ռա վար ման մար մին նե րը հան դի սա նում են պե տա
կան իշ խա նու թյան միաս նա կան կա ռու ցա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյամբ Երևան քա ղա քի կար գա վի ճա կը փոխ վել է. Երևա նը հա մայնք է, որի տե
ղա կան ինքնա կա ռա վար ման առանձնա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օրեն քով: Ը նդ 
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որում, 2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ան ցու մային դրույթ նե րում 
նա խա տես վել է նաև, որ մինչ Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին
նե րի կազ մա վո րու մը Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վա րու մը և տա րած քային 
կա ռա վա րումն իրա կա նաց վում են գոր ծող օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով: 

Այս պի սով, «Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով 
սահ ման ված կար գով Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման 
մարմ նի (հա մայն քի ղե կա վա րի) ձևա վո րու մից հե տո Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ որ պես տա
րած քային կա ռա վար ման մար մին, դա դա րել է գո յու թյուն ունե նալ: Վճռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ Երևան քա ղա քում տա րած քային կա ռա վար ման և տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման ոլոր տում տե ղի ունե ցած վե րը նշված հայե ցա կար գային փո փո խու թյուն նե րի ար
դյուն քում Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի իրա վա հա
ջորդ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, քա նի որ մինչև «Երևան քա ղա քում տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ 
որ պես տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի (հա մայն քի ղե կա վա րի) ձևա վո րու մը Երևա
նի քա ղա քա պետն ունե ցել է պե տա կան մարմ նի (մարզ պե տի) կար գա վի ճակ և իրա կա նաց
րել է պե տա կան (տա րած քային) կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ՝ «Երևան քա ղա քում պե տա
կան կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ Նա խա գա հի 06.05.1997 թվա կա նի թիվ ՆՀ– 727 հրա մա նագ
րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քե րում, երբ Երևա նի քա ղա քա պե տը, 
հան դի սա նա լով տա րած քային կա ռա վար ման մար մին, որևէ վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե
րում ներգրավ ված է եղել որ պես դա տա վա րու թյան կողմ (հայց վոր, պա տաս խա նող), սա
կայն տվյալ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Երևա նի քա ղա քա պե տի կար գա վի ճա կը փոխ վել 
է՝ տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նից վե րած վե լով տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման 
մարմ նի, ապա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով լու ծել Երևա նի քա ղա քա պե տին իրա վա հա ջոր դով 
փո խա րի նե լու հար ցը: Այլ կերպ ասած՝ եթե Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար
ման մար մին նե րի կազ մա վո րու մը և Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 117– րդ 
հոդ վա ծի 12– րդ մա սի ուժով տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի (հա մայն քի ղե կա վա
րի) կար գա վի ճա կի ձեռք բե րու մը տե ղի են ունե ցել Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած
քային կա ռա վար ման մարմ նի դեմ ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում, ապա վար չա կան դա տա րա նը պետք է ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված՝ վար չա կան մարմ նի 
վե րա կազ մա կերպ ման հիմ քով դա տա վա րու թյան մաս նա կից Երևա նի քա ղա քա պե տին փո
խա րի նի իրա վա հա ջոր դով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նով:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քե րում, երբ Երևա նի 
քա ղա քա պե տի կար գա վի ճա կը փոխ վե լուց հե տո ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք 
դի մել են վար չա կան դա տա րան Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար
ման մարմ նի ըն դու նած վար չա կան ակ տե րի, կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ցու ցա բե
րած ան գոր ծու թյան բո ղո քարկ ման պա հան ջով, և հայ ցը ներ կա յաց վել է Երևա նի քա ղա քա
պե տի (որ պես հա մայն քի ղե կա վա րի) դեմ, ապա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 21– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով լու ծել Երևա նի 
քա ղա քա պե տին պատ շաճ պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու հար ցը, քա նի որ Երևա նի քա
ղա քա պե տը՝ որ պես տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին, չի կա րող պա տաս խա նել 
Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի դեմ ներ կա յաց ված 
հայ ցով: Այլ կերպ ասած` Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման 
մարմ նի կող մից ըն դուն ված իրա վա կան ակ տե րի, վեր ջի նիս կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ ցու ցա բե րած ան գոր ծու թյան՝ Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար
մին նե րի կազ մա վո րու մից հե տո վար չա դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման ար դյուն քում հա
րուց ված վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում Երևա նի քա ղա քա պե տը՝ որ պես 
տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին (հա մայն քի ղե կա վար), չի կա րող հան դի սա նալ 
պատ շաճ պա տաս խա նող և պետք է փո խա րին վի պատ շաճ պա տաս խա նո ղով, այ սինքն` վի
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ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան են թադ րյալ սուբյեկ տով, որը տվյալ դեպ քում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյունն է:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել նաև, որ Երևա նի թա ղային 
հա մայնքնե րի ղե կա վար նե րի կող մից ըն դուն ված վար չա կան ակ տե րի, կա տա րած գոր ծո
ղու թյուն նե րի կամ ցու ցա բե րած ան գոր ծու թյան բո ղո քարկ ման պա հան ջով հա րուց ված դա
տա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում պատ շաճ պա տաս խա նող է Երևա նի քա ղա քա պե տը, քա
նի որ «Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 108– րդ հոդ
վա ծի 3– րդ մա սի ուժով Երևա նի թա ղային հա մայնքնե րի իրա վա հա ջոր դը Երևան հա
մայնքն է, հետևա բար Երևա նի թա ղային հա մայնքնե րի ղե կա վար նե րի (թա ղա պե տե րի) 
իրա վա հա ջոր դը Երևան հա մայն քի ղե կա վարն է ՝ Երևա նի քա ղա քա պե տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Լի նա 
Գյուլ– Բու դա ղյա նի (սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հայց վոր Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նը 
մա հա ցել է, և վեր ջի նիս իրա վա հա ջորդ ներ են ճա նաչ վել Նաի րա Ավե տյա նը և Ար մի նե Սա
նո յա նը) հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս ներ կա յաց րել է հետևյալ հայ ցա պա հանջնե րը.

1. ան վա վեր ճա նա չել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 
որո շու մը` Վար դան Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի մա սով (ո րոշ ման հա վել վա ծի 
10– րդ կետ), 

2. ան վա վեր ճա նա չել Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող 
45,5  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան նկատ մամբ Վար դան Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, 

3. ան վա վեր ճա նա չել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 
07.05.1999 թվա կա նի կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը, 

4. ան վա վեր ճա նա չել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 
07.05.1999 թվա կա նի կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա կա տար
ված պե տա կան գրան ցու մը,

5.  ճա նա չել Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա
կա նի թիվ 31/229 որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը:

Դա տա րա նը, մաս նա կի ո րեն բա վա րա րե լով ներ կա յաց ված հայ ցը, Երևա նի Կենտրոն 
հա մայն քի թա ղա պետ Ա. Զու րա բյա նի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ ման առ ոչինչ 
լի նե լը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջը մեր ժել է, իսկ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
հայ ցա պա հան ջը՝ բա վա րա րել: Միա ժա մա նակ Դա տա րանն ան վա վեր է ճա նա չել նաև 
Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող 45,5  քմ մա կե րե սով բնա կե լի 
տան նկատ մամբ Վար դան Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն
քի պե տա կան գրան ցու մը, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 
07.05.1999 թվա կա նի կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը և այդ պայ մա նագ րի 
հի ման վրա կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը՝ որ պես Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
հիմ նա կան հայ ցա պա հան ջի բա վա րար ման հետևանք: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է վե րաքննիչ բո ղոք նե րը և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել 
ան փո փոխ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րանն իրա վա ցի ո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու
թյան, որ հայ ցը մաս նա կի ո րեն են թա կա է բա վա րար ման: Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ել նե լով 
այն իրո ղու թյու նից, որ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որոշ
ման կա յաց ման ժա մա նակ Երևան քա ղա քում իրա կա նաց վել է պե տա կան կա ռա վա րում, 
իսկ ներ կա յումս Երևան քա ղաքն ունի հա մայն քի կար գա վի ճակ, այ նուա մե նայ նիվ, գտել է, 
որ Երևան հա մայն քի կար գա վի ճա կի փո փո խու թյու նը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ Դա տա
րա նի վճռի բե կան ման հա մար, քա նի որ դա չի ազ դել գոր ծի ել քի վրա: Ը ստ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի՝ Երևան քա ղա քը հա մայն քի կար գա վի ճակ է ձեռք բե րել 2009 թվա կա նին, իսկ 
սույն գոր ծով հայ ցը ներ կա յաց վել է դեռևս 2008 թվա կա նին, երբ Երևա նի քա ղա քա պե տա
րանն ուներ պե տա կան մարմ նի կար գա վի ճակ: Բա ցի այդ, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը կա յաց վել է Կենտրոն թա ղային հա մայն քի ղե կա վա
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րի 14.08.1997 թվա կա նի որոշ ման հի ման վրա, «(...) իսկ թիվ 200 որոշ ման կա յաց ման կազ
մա կեր պումն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը դրվել է Կենտրո նի թա ղա պե տի վրա (...)»:

Վե րոն շյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս
տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա
կա նի թիվ 200 որո շու մը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջը 
ներ կա յաց վել է 08.07.2008 թվա կա նին, այ սինքն՝ այն ժա մա նակ, երբ Երևա նի քա ղա քա պե
տը դեռևս պե տա կան կա ռա վար ման մար մին էր: Մինչ դեռ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց
քում Երևա նի քա ղա քա պե տի կար գա վի ճա կը փոխ վել է՝ տա րած քային կա ռա վար ման մարմ
նից վե րած վե լով տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի:

Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 
200 որո շու մը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի մա սով որ պես պա տաս
խա նող ներգրավ ված Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը պետք է փո խա րին վեր իրա վա հա ջոր
դով, քա նի որ եթե Երևա նի քա ղա քա պե տի՝ որ պես տա րած քային կա ռա վար ման մարմ նի 
դեմ ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում 
Երևա նի քա ղա քա պե տը ձեռք է բե րել տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի (հա մայն քի 
ղե կա վա րի) կար գա վի ճակ, ապա վար չա կան դա տա րա նը պետք է ՀՀ վար չա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված՝ վար չա կան մարմ նի վե րա
կազ մա կերպ ման հիմ քով դա տա վա րու թյան մաս նա կից Երևա նի քա ղա քա պե տին փո խա րի
նի վեր ջի նիս իրա վա հա ջոր դով: 

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա
րան ներն ան տե սել են, որ սույն գոր ծով ներգրավ ված պա տաս խա նո ղի՝ Երևա նի քա ղա քա
պե տա րա նի կար գա վի ճա կը գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում փոխ վել է, որի ար դյուն քում վեր
ջինս դուրս է եկել վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նից և այլևս չի կա րող պա տաս խա նել սույն 
գոր ծով ներ կա յաց ված՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու
մը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու և Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն
ցյա նի միջև 07.05.1999 թվա կա նի կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր 
ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջնե րի մա սով: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի հետևու թյունն այն մա սին, որ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի մաս
նակ ցու թյամբ գոր ծի քննու թյուն իրա կա նաց նե լու հան գա մանքն ազ դե ցու թյուն չի ունե ցել 
սույն գոր ծի ել քի վրա, ան հիմն է, քա նի որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում պա տաս խա
նո ղի (Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի) կար գա վի ճա կի փո փո խու թյունն ան հնա րին է դարձրել 
նրա հե տա գա մաս նակ ցու թյու նը գոր ծի քննու թյա նը: Ը նդ որում, Երևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը Կենտրոն թա ղային հա մայն քի ղե կա վա րի 
14.08.1997 թվա կա նի որոշ ման հի ման վրա կա յաց ված լի նե լու և դրա իրաց ման կազ մա կեր
պումն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը Կենտրո նի թա ղա պե տի վրա դրված լի նե լու հան գա
մանքնե րը տվյալ դեպ քում որևէ նշա նա կու թյուն չու նեն սույն գոր ծով պա տաս խա նո ղի իրա
վա հա ջոր դու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար: Հետևա բար Դա տա րա նը պար տա վոր էր քննարկ
ման առար կա դարձնել սույն գոր ծով ներ կա յաց ված՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը մաս նա կի ո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու և Երևա նի քա
ղա քա պե տա րա նի և Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 07.05.1999 թվա կա նի կնքված հո ղի վար
ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջնե րի մա
սով որ պես պա տաս խա նող ներգրավ ված Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նին իրա վա հա ջոր դով 
փո խա րի նե լու հար ցը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20– րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված կա նոն նե րով վեր ջի նիս փո խա րի ներ իրա վա հա ջոր դով՝ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նով, ին չը հաշ վի չի առնվել Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց
ված՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 26.02.1999 թվա կա նի թիվ 200 որո շու մը մաս նա կի ո րեն 
ան վա վեր ճա նա չե լու և Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ու Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 
07.05.1999 թվա կա նի կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու 
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վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջնե րի, ինչ պես նաև այդ պա հանջնե րից ածանցվող՝ Երևան քա
ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող 45,5  քմ մա կե րե սով բնա կե լի տան 
նկատ մամբ Վար դան Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե
տա կան գրան ցու մը և Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ու Վար դան Լե մեն ցյա նի միջև 
07.05.1999 թվա կա նի կնքված հո ղի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա կա տար
ված պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջնե րի մա սով 
սույն գործն ան հրա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

4.2. Քն նե լով Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ Ար մի նե Սա նո յա նի վճռա բեկ 
բո ղո քը նշված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճռա բեկ դա տա րա նը եկավ հետևյալ եզ րա կա ցու
թյան

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 62– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ առ ոչինչ է այն վար չա կան ակ տը, որում առ կա 
են, մաս նա վո րա պես` հետևյալ ակ նա ռու կո պիտ սխալ նե րը. ակտն ըն դու նել է ոչ իրա վա սու 
վար չա կան մար մի նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան ակ տի առ ոչինչ լի նե լու հան գա ման քը 
պայ մա նա վոր ված է ակ նա ռու կո պիտ սխալ նե րով, որոնք ի հայտ են գա լիս առանց տվյալ 
վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը հա տուկ ըն թա ցա կար գով ստու գե լու և գնա հա տե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան: Ը նդ որում, վար չա կան ակ տի առոչնչու թյան հիմ քե րից այն, որ վար չա
կան ակ տը կա յաց վել է դրա ըն դուն ման լիա զո րու թյու նը չու նե ցող, այ սինքն՝ ոչ իրա վա սու 
վար չա կան մարմ նի կող մից։ Հետևա բար « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 62– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի «բ» կե տի հիմ քով վար չա կան ակ
տի առո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գործ քննե լիս Դա տա րա նը 
պետք է պար զի՝ արդյոք վար չա կան ակտն ըն դու նած մար մի նը նման ակտ ըն դու նե լու լիա
զո րու թյուն ուներ, և արդյոք այդ ակ տը ոչ իրա վա սու մարմ նի կող մից ըն դուն ված լի նե լու 
կո պիտ սխալն ակ նա ռու է, թե ոչ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Երևա նի Կենտրո նի թա ղա պե տա րա նի 14.08.1997 
թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ մամբ Երևա նի Կենտրո նի թա ղա պե տը, հիմք ըն դու նե լով Երևա նի 
քա ղա քա պե տի 04.06.1997 թվա կա նի թիվ 487 որո շու մը, որո շել է Երևան քա ղա քի Բու զան դի 
փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ի 15,6  քմ բնա կե լի և 29,2  քմ օժան դակ մա կե րե սով տունն ը նդ գրկել 
բնա կե լի ֆոն դում և վար ձա կալ ճա նա չել Վար դան Լե մեն ցյա նին` ըն տա նի քի եր կու ան ձով: 

Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վա րի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ ման առ 
ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջի իրա վա կան հիմ քը « Վար չա րա րու
թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 62– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
«բ» կետն է: Այս պես, ը ստ հայց վոր կող մի` Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վարն իրա վա
սու թյուն չի ունե ցել ըն դու նե լու Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող 
տու նը տնօ րի նե լու վե րա բե րյալ 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որո շու մը, քա նի որ նշված 
հաս ցե ի ան շարժ գույ քը պե տու թյան, Կենտրոն հա մայն քի կամ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա
նի սե փա կա նու թյու նը չի հան դի սա ցել, հետևա պես այն չէր կա րող տնօ րին վել վար չա կան 
մարմ նի կող մից: 

Սույն գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում Դա տա րա նը գտել է, որ Երևա նի Կենտրոն հա
մայն քի ղե կա վա րի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որո շումն առ ոչինչ ճա նա չե լու հիմ քե րը 
բա ցա կա յում են:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, իր հեր թին վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի նշված եզ րա
հան գու մը, գտել է, որ «(...) Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վա րի 14.08.1997 թվա կա նի 
թիվ 31/229 որոշ մամբ տե ղի չի ունե ցել բնա կե լի տա րա ծու թյան նկատ մամբ սե փա կա նու
թյան ճա նա չում (սե փա կա նաշ նոր հում), այլ ըն դա մե նը որոշ վել է վի ճե լի տունն ը նդ գրկել 
բնա կե լի ֆոն դում և Վ. Լե մեն ցյա նին ճա նա չել վար ձա կալ: (...) Վի ճե լի տա րած քը կար գա վի
ճակ չու նե ցող տուն դի տար կե լու պա րա գա յում պետք է փաս տել, որ Կենտրո նի թա ղա պե տը 
գոր ծել է Երևա նի քա ղա քա պե տի 04.06.1997 թվա կա նի թիվ 487 որոշ մամբ իրեն վե րա պահ
ված լիա զո րու թյուն նե րի և ՀՀ բնա կա րա նային օրենսգրքով նա խա տես ված նոր մե րի սահ
ման նե րում (...)»:
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Վե րոգ րյալ փաս տա կան հան գա մանքնե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Երևա նի Կենտրոն 
հա մայն քի ղե կա վա րի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որո շումն ըն դուն վել է Երևա նի քա ղա
քա պե տի 04.06.1997 թվա կա նի թիվ 487 որոշ ման հի ման վրա, որով Կենտրո նի թա ղա պե տա
րա նին թույ լատրվել է կար գա վի ճակ չու նե ցող (լ քյալ) տներն ը նդ գրկել պե տա կան բնա կե լի 
ֆոն դում և բա ցել վար ձա կա լա կան քար տեր: Փաս տո րեն, Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե
կա վա րի մոտ Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ քը 
բնա կե լի ֆոն դում ը նդ գրկե լու և դրա հի ման վրա այն վար ձա կա լու թյան հանձնե լու լիա զո
րու թյան իրա վա կան հիմ քը Երևա նի քա ղա քա պե տի 04.06.1997 թվա կա նի թիվ 487 որո
շումն է, այ սինքն՝ Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վարն ունե ցել է 14.08.1997 թվա կա նի 
թիվ 31/229 որո շումն ըն դու նե լու իրա վա սու թյուն և առերևույթ հան դի սա ցել է նման վար չա
կան ակտն ըն դու նե լու իրա վա սու մար մին։ Սա կայն, Երևա նի քա ղա քա պե տի 04.06.1997 
թվա կա նի թիվ 487 որոշ մամբ Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վա րի այդ լիա զո րու թյան 
իրա կա նաց ման հա մար նա խա տես վել է որո շա կի պայ ման (նա խադ րյալ), մաս նա վո րա պես՝ 
Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վարն իրա վա սու է եղել պե տա կան բնա կե լի ֆոն դում 
ը նդ գրկե լու միայն կար գա վի ճակ չու նե ցող (լ քյալ) տնե րը և վար ձա կա լա կան քար տեր բա ցե
լու միայն այդ պի սի տնե րի վե րա բե րյալ: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վա րի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ ման առոչնչու
թյան հար ցը լու ծե լու հա մար սույն գոր ծով Դա տա րա նը պետք է պար զեր, թե արդյոք Երևա
նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վարն ուներ նման ակտ ըն դու նե լու լիա զո րու թյուն, ին չը պայ
մա նա վոր ված է Երևան քա ղա քի Բու զան դի փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցե ում գտնվող ան շարժ գույ
քի՝ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման պա հին՝ 14.08.1997 թվա կա նին, կար գա վի ճակ 
չու նե ցող (լ քյալ) տուն հան դի սա նա լու կամ չհան դի սա նա լու հան գա ման քով: Ը նդ որում, 
նշված հար ցին բա ցա սա կան պա տաս խան տրվե լու դեպ քում Դա տա րա նը պետք է եզ րա
հան գում կա տա րեր նաև այն մա սին, թե արդյոք Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վա րի 
14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ ման՝ ոչ իրա վա սու մարմ նի կող մից ըն դուն ված լի նե լու 
կո պիտ սխալն ակ նա ռու է, թե ոչ:

Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ քննարկ վող փաս տա կան և 
իրա վա կան հան գա մանքնե րի պար զումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի սույն գոր ծով ներ կա
յաց ված՝ Երևա նի Կենտրոն հա մայն քի ղե կա վա րի 14.08.1997 թվա կա նի թիվ 31/229 որոշ ման 
առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու մա սին հայ ցա պա հան ջի մերժման կամ բա վա րար ման հա մար, 
հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված հայ ցա պա հան ջի մա սով ևս առ կա է 
սույն գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

4.3. Քն նե լով Վար դան Լե մե ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի վճռա բեկ բո ղո քը նշված 
հիմ քի սահ ման նե րում` Վճռա բեկ դա տա րա նը եկավ հետևյալ եզ րա կա ցու թյան

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հե տա
զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու
թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` ապա ցույց ներ են 
վկայի ցուց մուն քը,  փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը (ցուց մուն քը), գրա վոր ապա ցույց նե րը, 
իրե ղեն ապա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, որո
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 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) միջ նոր դու թյամբ կամ իր նա
խա ձեռ նու թյամբ փոր ձաքննու թյուն նշա նա կել, որը կա րող է հանձնա րար վել կա՛մ մաս նա
գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյա նը, կա՛մ փոր ձա գե տին: Նույն հոդ վա ծի 4– րդ 
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մա սի հա մա ձայն` փոր ձաքննու թյուն նշա նա կե լու մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է որո
շում, որով սահ ման վում են հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 40– րդ հոդ վա ծի 6– րդ մա սի 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 ձաքննու թյուն` դրա կա տա րու մը հանձնա րա րե լով 
միև նույն կամ մեկ այլ փոր ձա գե տի (մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու
թյան)։

Վե րոգ րյալ իրա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա րա նը գործն 
ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար է ա
կան նշա նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ապա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և 
գնա հատ ման մի ջո ցով: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ապա ցույց նե րի հե տա
զո տու մը դա տա կան ապա ցույց նե րի ան մի ջա կան ըն կա լումն ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան
ցից յու րա քան չյու րի վե րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե լի ու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու
նը որո շե լու և գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե
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 ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է 
ապա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան և իրա վա բա նա կան որա կում՝ դրանց վե րա բե րե լի ու
թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից: 
Վար չա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյան հա մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծում եղած բո լոր 
ապա ցույց նե րը գնա հա տում է ներ քին հա մոզ մամբ, որը պետք է հիմն ված լի նի գոր ծում 
առ կա բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ապա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան 
հար ցին, իր նախ կին որո շում նե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը յու րա քան չյուր 
ապա ցույ ցի վե րա բե րե լի ու թյու նը և թույ լատ րե լի ու թյու նը ստու գե լուց հե տո պար տա վոր է 
ստու գել նաև տվյալ ապա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և ապա ցույց նե րի միջև հա կա սու
թյան դեպ քում մեր ժել իր կար ծի քով ոչ ար ժա նա հա վատ ապա ցույ ցը՝ հիմ նա վո րե լով տվյալ 
մեր ժու մը, իսկ փաս տը հաս տա տել ար ժա նա հա վատ ապա ցույ ցի հի ման վրա (տե՛ս ՀՀ գլխա
վոր դա տա խա զու թյունն ը նդ դեմ « Զա րյա» 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 որո շու մը): 

Իր մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ապա ցույց նե րի ար ժա նա հա
վա տու թյունն ապա ցույ ցի հատ կա նիշ է, որը բնու թագ րում է ապա ցուց ման առար կան կազ
մող հան գա մանքնե րի հա վաս տի ու թյունն ու հստա կու թյու նը: Ար ժա նա հա վատ է այն ապա
ցույ ցը, որը գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի վե րա բե րյալ 
հա վաս տի տե ղե կու թյուն է բո վան դա կում: Ապա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյան ստուգ ման և 
գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը տար բեր են` պայ մա նա վոր ված հե տա զոտ ված ապա ցույ ցի 
տե սա կով (տե՛ս Ար մեն Կուր ղի նյանն ը նդ դեմ Սե դա Խուր շու դյա 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 որո շու մը): 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ գոր ծի ճիշտ լուծ ման նպա տա կով դա տա րա նը պետք է ստու գի ապա ցույց
նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, քա նի որ միայն ար ժա նա հա վատ ապա ցույցն է հնա րա վո
րու թյուն տա լիս հաս տա տե լու կամ հեր քե լու գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող հան գա մանքնե րը։ Գոր ծով ձեռք բեր ված որոշ ապա ցույց նե րի ոչ հա վաս տի ու
թյան վե րա բե րյալ կա րող է վկայել դա տա րա նի կող մից միև նույն հան գա ման քի կամ փաս
տի վե րա բե րյալ հա կա սա կան, մի մյանց բա ցա ռող տե ղե կու թյուն նե րի, տվյալ նե րի ստա
ցու մը։ Ապա ցույ ցի հա վաս տի ու թյան մա սին կա րե լի է դա տել՝ առա ջին հեր թին ել նե լով այդ 
տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի բնույ թից (հատ կա նիշ նե րից), այ սինքն՝ ապա ցույց նե րի ար
ժա նա հա վա տու թյունն առա ջին հեր թին կախ ված է տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րի որա կից։ 
Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ապա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա
տու թյու նը կախ ված է նաև գոր ծով ձեռք բեր ված տար բեր ապա ցույց նե րի՝ մի մյանց հա մա
պա տաս խա նու թյու նից, հա վաք ված և հե տա զոտ ված բո լոր ապա ցույց նե րի ը նդ հա նուր 
գնա հա տա կա նից, քա նի որ գոր ծով ձեռք բեր ված և հե տա զոտ ված բո լոր ապա ցույց նե րի 
գնա հա տու մը միայն կա րող է վեր հա նել ապա ցույց նե րի միջև եղած հա կա սու թյուն նե րը և 
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ար դյուն քում որո շել ապա ցույց նե րի հա վաս տի ու թյու նը։ Այլ կերպ ասած, եթե դա տա րա նի 
մոտ կաս կած ներ են առա ջա նում՝ կապ ված ձեռք բեր ված և հե տա զոտ վող ապա ցույց նե րի 
հա վաս տի ու թյան վե րա բե րյալ, ապա այդ կաս կած ներն ան հրա ժեշտ է փա րա տել՝ տվյալ 
ապա ցույց ներն այլ ապա ցույց նե րի հետ հա մադ րե լու մի ջո ցով (տե՛ս նաև Զո յա Սի մե ո նի
դուն ը նդ դեմ Երևան հա մայն քի թիվ ՎԴ/10507/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կին կա յաց րած որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն 
իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա րանն իրա վունք ունի 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 ձաքննու թյուն` իր որոշ 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 ապա ցույ ցի տե սակ է, իսկ դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ
ցող ան ձանց պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման 
հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու
թյու նը պար զում է բա ցա ռա պես ապա ցույց նե րի հի ման վրա, որոնք դա տա րա նը պար տա
վոր է գնա հա տել գոր ծում եղած մյուս բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ
տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: Այ սինքն` փոր ձաքննու թյան 
նշա նա կումն ինքնան պա տակ չէ և չի կա րող կրել ձևա կան բնույթ (տե՛ս «Օ րի ենթ Սթոն» 
ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ « Վագ քար» ՍՊԸ– ի 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 որո շու մը): 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու
նում 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 րանն իրա վունք ունի նշա նա կե լու փոր ձաքննու թյուն: Նշա
նակ ված փոր ձաքննու թյան ար դյունքնե րի նկատ մամբ դա տա րա նը պետք է ցու ցա բե րի 
ան հրա ժեշտ հետևո ղա կա նու թյուն՝ պար զե լով ստաց ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու
թյան ամ բող ջա կա նու թյու նը, ար ժա նա հա վա տու թյու նը և գոր ծով հե տա զոտ ված այլ հան
գա մանքնե րի ու ապա ցույց նե րի հետ դրա հա մապա տաս խա նու թյու նը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ստո րա դաս դա տա րան ներն իրենց դա տա կան 
ակ տե րի կա յաց ման հա մար, ի թիվս այլ ապա ցույց նե րի, հիմք են ըն դու նել նաև 10.09.2010 
թվա կա նի թիվ 09– 2457 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը: Վար դան Լե մե ցյա նը և Ար
գի նե Մա նու կյա նը գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում բազ միցս առար կել են նշված փոր ձա գի
տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան ու ամ բող ջա կա նու թյան դեմ՝ ը ստ է ու
թյան կաս կած ներ հայտ նե լով ինչ պես փոր ձա գե տին տրա մադրված փաս տաթղթե րի ու 
նյու թե րի հա վաս տի ու թյան, այն պես էլ փոր ձա գե տի կող մից կա տար ված հետևու թյուն նե րի 
ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ: Մինչ դեռ թե՛ Դա տա րա նը, թե՛ Վե րաքննիչ դա տա
րա նը նշված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը դրել են իրենց դա տա կան ակ տե րի հիմ
քում՝ առանց անդրա դառ նա լու տվյալ ապա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բե րյալ 
Վար դան Լե մե ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի կող մից ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րին: 
Փաս տո րեն, ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն պար զել 10.09.2010 թվա կա նի թիվ 09– 2457 
փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյու նը, ամ բող ջա կա նու թյու նը և 
գոր ծով հե տա զոտ ված այլ հան գա մանքնե րի ու ապա ցույց նե րի հետ դրա հա մա պա տաս
խա նու թյու նը: Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված հան գա մանքնե րի 
պար զումն է ա կան նշա նա կու թյուն ունի սույն գոր ծի քննու թյան և ճիշտ լուծ ման հա մար, 
ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված փոր ձա գի տա կան եզ
րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան ու ամ բող ջա կա նու թյան գնա հատ ման մա սով ևս 
առ կա է սույն գոր ծի նոր քննու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն:

Այս պի սով, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ 
Ար մի նե Սա նո յա նի, Վար դան Լե մե ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի վճռա բեկ բո ղոք նե րի 
հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ և 163– րդ հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա
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տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րի լույ սի ներ քո Երևա նի քա ղա քա պե տին իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու և սույն 
գոր ծի քննու թյու նը լրիվ ու բազ մա կող մա նի իրա կա նաց նե լու նպա տա կով գոր ծը նոր 
քննու թյան ուղար կե լու հա մար:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա
տա կին չի ծա ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղոք նե րը են թա կա են 
բա վա րար ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Վար դան Լե մեն ցյա նի և Ար գի նե Մա նու կյա նի վճռա

բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել, իսկ Լի նա Գյուլ– Բու դա ղյա նի իրա վա հա ջորդ Ար մի նե Սա նո
յա նի վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն. բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 11.06.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` 
նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ                 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/10561/05/13
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/10561/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Բա բա յան
Դա տա վոր ներ`    Ա. Աբո վյան 
    Ա. Սարգսյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 26– ի ն
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանսնե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` 

Նա խա րա րու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 19.01.2015 
թվա կա նի որոշ ման դեմ` ը ստ Մե խակ Գաբ րի ե լյա նի հայ ցի ը նդ դեմ Նա խա րա րու թյան` 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ` Կո մի տե) 
հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
մա սին» որո շու մը 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` Մե խակ Գաբ րի ե լյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Կո մի տե ի հե

տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին» որո շու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Ավե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
05.05.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 19.01.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
05.05.2014 թվա կա նի վճի ռը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

27– րդ հոդ վա ծը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է գնա հա տել սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը, մաս

նա վո րա պես` 02.11.2009 թվա կա նին կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գի
րը, 11.01.2010 թվա կա նին կնքված հա մա ձայ նա գի րը, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի հիմ քում 
ըն կած ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի փոր ձաքննու թյան ակ տե րը: Նշված ապա
ցույց նե րի սխալ գնա հատ ման հետևան քով Վե րաքննիչ դա տա րանն ան հիմն կեր պով եկել է 
այն եզ րա հանգման, որ « ԳՈԼ ԴԵՆ ՖԻԼԴ» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) կող մից 
ներկրված ապ րանքն այլ ան ձի՝ «ԱՅ ՋԻ ՎԻ ԱՅ» ՍՊԸ– ին (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) չի 
հանձն վել: Մինչ դեռ մաք սային մարմ նի տրա մադ րու թյան տակ եղած ապա ցույց նե րը բա վա
րար են Ըն կե րու թյան կող մից ներկրված և մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ
րանքնե րի հանձն ման փաստն ապա ցու ցե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա
րա նի 19.01.2015 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մեր ժել:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը
Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
3. 02.12.2010 թվա կա նի թիվ C– 38213, 13.12.2010 թվա կա նի թիվ C– 39659, 22.12.2010 

թվա կա նի թիվ C– 40991, 10.01.2011 թվա կա նի թիվ C– 118, 20.09.2011 թվա կա նի թիվ C– 30048 
բեռ նա մաք սային հայ տա րա րագ րե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը « ժա մա նա կա վոր ներ մու
ծում՝ վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է ներ
մու ծել 401.873.571 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով ապ րանք (ան կար խո ղո վակ) (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 61, 65, 68, 72, 75): 

4. Ըն կե րու թյան (Պատ վի րա տու) և Կազ մա կեր պու թյան (Կա տա րող) միջև 02.11.2009 
թվա կա նին կնքված թիվ 01/09 պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Կա տա րո ղը պար տա վոր վել է 
անո րոշ ժամ կե տով Պատ վի րա տուի նյու թե րով (մե տա ղա կան խո ղո վակ ներ) կա տա րել ավ
տո մե քե նայի բարձր ճնշման գա զի բա լոն նե րի ար տադրման աշ խա տանքներ (հա տոր 1– ին, 
գ.թ. 19– 21):

5. 11.01.2010 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև կնքված հա մա ձայ
նագ րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 02.11.2009 թվա կա նին կնքված 
թիվ 01/09 պայ մա նա գի րը լուծ վել է (հա տոր 1– ին, գ.թ. 22): 

6. Ըն կե րու թյան (Պատ վի րա տու) և Կազ մա կեր պու թյան (Կա տա րող) միջև 01.12.2009 
թվա կա նին կնքված թիվ 01/09 պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Կա տա րո ղը պար տա վոր վել է 
01.12.2009 թվա կա նից մինչև 01.12.2010 թվա կա նը Պատ վի րա տուի նյու թե րով (մե տա ղա կան 
խո ղո վակ ներ) կա տա րել ավ տո մե քե նայի բարձր ճնշման գա զի բա լոն նե րի ար տադրման 
աշ խա տանքներ (հա տոր 1– ին, գ.թ. 58– 60): 

7. Որ պես Ըն կե րու թյան կող մից վե րամ շակ ված ար տադ րան քի ծագ ման եր կի րը որո
շե լու փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ Դա տա րան են ներ կա յաց վել մի շարք օտա րա
լե զու փաս տաթղթեր (հա տոր 1– ին, գ.թ. 64, 67, 71, 74, 77, 79, 82): 

8. Ի րա վա բա նա կան ան ձի պե տա կան գրանցման թիվ 03Ա074680 վկա յա կա նի հա
մա ձայն՝ Մե խակ Գաբ րի ե լյա նը 02.09.2010 թվա կա նից Ըն կե րու թյան տնօ րենն է (հա տոր 
1– ին, գ.թ. 86):

9.  Կո մի տե ի հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Մե խակ Գաբ րի ե լյա նը ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և նրա 
նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 200.936.786 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի հա մար, որ 
Ըն կե րու թյու նը 2010– 2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում՝ վե րամ
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շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է ներ մու ծել 
401.873.571 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով ապ րանք (ան կար խո ղո վակ) և մաք սային հսկո
ղու թյան ներ քո գտնվող այդ ապ րանքն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնել է 
Կազ մա կեր պու թյա նը՝ վե րամ շակ ման հա մար (հա տոր 1– ին, գ.թ. 16– 17):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված հար ցի 
վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե («ex officio») պար զե լու սկզբուն քի կի րառ ման 
առանձնա հատ կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև օտա րա լե զու գրա վոր ապա ցույ ցը՝ օրեն քով սահ
ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն թարգմա նու թյամբ չներ կա յաց նե լու իրա վա բա նա
կան հետևանքնե րի վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 
միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միև նույն ժա
մա նակ Վճռա 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 օրենսգրքի 161– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա
նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27– րդ հոդ վա ծի խախտ ման 
հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և 
որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա
րում անդրա դառ նալ հետևյալ հար ցե րին. 

1) վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո
նե (ex officio) պար զե լու սկզբուն քը կա րո՞ղ է արդյոք հա մար վել ապա հով ված այն պա րա գա
յում, երբ դա տա րա նը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ չի ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ 
գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հար ցի պարզ ման ուղ
ղու թյամբ,

2)  կա րո՞ղ է արդյոք վար չա կան դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա
կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տը հաս տա տել օտա րա լե զու ապա ցույց նե րի հե տա զոտ
ման և գնա հատ ման մի ջո ցով՝ չպա հան ջե լով օտա րա լե զու գրա վոր ապա ցույց ներ կա յաց
րած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցից ներ կա յաց նել այդ ապա ցույ ցը՝ օրեն քով սահ ման ված 
կար գով վա վե րաց ված հայե րեն թարգմա նու թյան ձևով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքնե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (ex officio): 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 ապա 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 ան հրա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա
բե րյալ 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 (...) առա ջար կում է (...) հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա
կան տվյալ նե րը, ինչ պես նաև պա հան ջում է, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա
մանքնե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի հե տա
զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 եղած բո լոր ապա ցույց նե րը, որո
շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ
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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 մեջ 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 օրենսգրքի 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 
ոլոր տում եղած այն բո լոր ապա ցույց նե րը, որոն ցով նա հիմ նա վո րում է իր պա հանջնե րը 
կամ առար 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 ոլոր տում եղած այն բո լոր ապա ցույց նե րը, որոնք հիմ նա
վո րում են հա կա ռակ կող մի պա հանջնե րը կամ առար կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ 
մա սի հա մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ապա 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 օրենսգրքի 29– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
եթե բո լոր ապա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որևէ փաստ 
մնում է չա պա ցուց ված, ապա դրա բա ցա սա կան հետևանքնե րը կրում է այդ փաս տի ապա
ցուց ման բե ռը կրող կող մը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ապա ցուց ման 
բե ռը կրում է վի ճարկ ման հայ ցով` 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 օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե
լիս գնա հա տում է ապա ցույց նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ վի ճարկ վող վար
չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան 
վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի շրջա նա կում (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25– րդ, 27– րդ և 124– րդ հոդ ված նե րի վեր
լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա րա նը գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց
նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը 
պար զում է ապա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով: Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան ապա ցույց նե րի ան մի ջա կան 
ըն կա լումն ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քան չյու րի վե րա բե րե լի ու թյու նը, թույ լատ րե
լի ու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը որո շե լու և գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 
ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե 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 ապա
ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ապա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան և իրա վա բա նա
կան որա կում՝ դրանց վե րա բե րե լի ու թյան, թույ լատ րե լի ու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և 
բա վա րա րու թյան տե սան կյու նից: Ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը՝ որ պես ապա ցուց ման գոր
ծըն թա ցի տարր, մտա վոր, տրա մա բա նա կան գոր ծու նե ու թյուն է, որի ար դյուն քում դա տա
րա նի կող մից եզ րա հան գում է ար վում ապա ցույց նե րից յու րա քան չյու րի թույ լատ րե լի ու թյան, 
վե րա բե րե լի ու թյան, հա վաս տի ու թյան և ապա ցուց ման առար կայի մեջ մտ նող հան գա
մանքնե րի բա ցա հայտ ման հա մար ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյան մա սին 
(տե՛ս Ջա ջու ռի գյու ղա պե տա րա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի և մյուս նե րի թիվ ՎԴ5/0029/05/14 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նի կող մից գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանքներն ի պաշ տո նե (ex officio) պար զե լու սկզբուն քը վար չա կան ար դա րա դա տու
թյա նը բնո րոշ կարևո րա գույն առանձնա հատ կու թյուն նե րից մեկն է. այն նպա տա կաուղղ
ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան առջև դրված առանձնա հա տուկ խնդիր նե րի լուծ մա
նը և հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քննու թյան ու 
լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի կա կան, իրա վա բա նա կան ան ձանց իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ 
պաշտպա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը: Վար չա դա տա կան գոր
ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քի իրա վա կան ամ րագ րու մը 
հե տապնդում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ 
հան րային– իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե րի ունե ցած փաս տա ցի 
առա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ: Քն նարկ վող իրա վա կան սկզբուն քը հան րային 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում վար
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չա կան դա տա րա նին օժ տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս ար դյու նա վե տո րեն ապա հո վե լու իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե
րի ըն դու նած իրա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա
կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա ցու մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ գոր ծի փաս տա կան հան
գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քը դա տա կան ապա ցուց ման գոր
ծըն թա ցում, մաս նա վո րա պես, դրսևոր վում է կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ 
իրա վա բա նա կան փաս տե րի վե րա բե րյալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք 
բե րե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ ապա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա տա րա նի պար
տա կա նու թյամբ (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 28– րդ հոդ ված):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 29– րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից ուղ
ղա կի ո րեն բխում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի լուծ ման հա մար է ա կան նշա
նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյունն 
ապա ցու ցե լու ծան րու թյու նը՝ ապա ցուց ման բե ռը, օրենսդրի կող մից դի տարկ վում է որ պես 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն, որն ապա հով ված է որո
շա կի ան բա րեն պաստ հետևանքնե րի առա ջաց ման սպառ նա լի քով: Վճռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե
տո որևէ փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մնա լու բա ցա սա կան (ան
բա րեն պաստ) հետևանքնե րը, ը ստ է ու թյան, հան գում են հետևյա լին. բո լոր ապա ցույց նե րի 
հե տա զո տու մից հե տո որևէ փաս տի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վի ճե լի մնա լու 
դեպ քում դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն 
հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված): Վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման գոր
ծըն թա ցի ճիշտ կազ մա կերպ ման, ապա ցու ցո ղա կան նյու թի լրի վու թյան, վա րույ թի բնա կա
նոն ըն թաց քի ապա հով ման և ար դյուն քում գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար կարևոր նշա նա կու
թյուն ունի այն հար ցը, թե դա տա վա րու թյան կոնկ րետ որ մաս նակ ցի վրա է ը նկ նում գոր ծի 
լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանքնե րի ապա ցուց
ման ծան րու թյու նը կամ ապա ցուց ման բե ռը: Ը ստ այդմ՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև 
ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու հար ցը կար գա վո րող օրենսդրա կան նոր մե
րը՝ ապա ցուց ման բե ռի բաշխման կա նոն նե րը, հան դես են գա լիս այն կա ռու ցա կար գի դե
րում, որը թույլ է տա լիս գոր ծով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րի ոչ բա վա րար լի նե լու, դրանց 
հա կա սա կա նու թյան կամ բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում որո շե լու այն սուբյեկ տին, ով 
պար տա վոր է ներ կա յաց նել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան 
հան գա մանքնե րը հաս տա տող ապա ցույց նե րը և պետք է կրի այդ պար տա կա նու թյու նը չկա
տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու բո լոր ան բա րեն պաստ հետևանքնե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 29– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի ուժով մի ջամ տող վար չա կան ակտն ան
վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի (վի ճարկ ման հայց) հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
գոր ծի շրջա նակ նե րում այդ վար չա կան ակ տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի ապա ցուց
ման բե ռը կրում է վար չա կան մար մի նը: Ը նդ որում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա
չա փու թյու նը, ը ստ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 124– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա
սի, որոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա
ցույց նե րի շրջա նա կում: Հետևա բար մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված 
վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից հե տո տվյալ 
վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած որևէ փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա
ցա կա յու թյու նը վի ճե լի մնա լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը կա րող է հա մա պա տաս
խան փաս տի գո յու թյունն իրա վա չա փո րեն հա մա րել հերք ված (չա պա ցուց ված):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ թեև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման 
պար տա կա նու թյու նը կրում են կող մե րը, սա կայն վար չա կան դա տա րա նը, կաշ կանդ ված չլի
նե լով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած ապա ցույց նե րով, պար տա վոր է 
գոր ծի լուծ ման հա մար ան հրա ժեշտ ապա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով իր նա խա ձեռ
նու թյամբ ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ և պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա
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կան հան գա մանքնե րը պար զե լու ու գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը 
(տե՛ս Ալեք սանդր Կա րա լովն ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը): 

ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո 
գտնվող ապ րանքներն ու տրանսպոր տային մի ջոց ներն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ
վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ հանձնե լը, օտա րե լը, ոչնչաց նե լը կամ կորց նե լը` 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` այդ ապ րանքնե րի և տրանսպոր տային մի ջոց նե րի 
մաք սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 139– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ
մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանքնե րը և տրանսպոր տային մի ջոց նե րը, ը ստ մաք սային ռե
ժիմ նե րի, մաք սային հսկո ղու թյան տակ են գտնվում (...) (գ) « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» և 
« ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում` վե րամ շակ ման հա մար» ռե ժիմ նե րի դեպ քում` ներ մուծ ման 
պա հից մինչև այլ մաք սային ռե ժի մով բաց թող ման պա հը (...): 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 139.1– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ ար գել վում է մաք սային հսկո ղու թյան 
ներ քո գտնվող ապ րանքներն ու տրանսպոր տային մի ջոց ներն առանց մաք սային մարմ նի 
թույլտ վու թյան մաս նա կի կամ ամ բող ջու թյամբ հանձնե լը, օտա րե լը կամ ոչնչաց նե լը (...): 
Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1– ին կե տում նշված ապ րանքնե րը և 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րը կորց նե լու դեպ քում ան ձը կրում է օրեն քով սահ ման ված պա
տաս խա նատ վու թյուն:

ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված իրա վադ րույ թի բո վան դա
կու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել 
մաք սային այն կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, որոնք կապ ված են մաք սային հսկո ղու թյան 
ներ քո գտնվող ապ րանքնե րի նկատ մամբ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 139.1– րդ հոդ վա ծի ուժով գոր ծող սահ մա նա փա
կում նե րի հետ և չեն առնչ վում պե տու թյան ֆի նան սա կան շա հե րին, մաք սային 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 ապա հով մա նը: Նշված վար չա կան իրա վա խախ տումն ուղղ ված է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մաք սային սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանքնե րի մաք սային հսկո
ղու թյան սահ ման ված կար գի դեմ և դրսևոր վում է մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող 
ապ րանքներն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնե լու, օտա րե լու, ոչնչաց նե լու 
կամ կորց նե լու եղա նա կով: Նշված արարք նե րի կա տար ման հա մար օրենսդի րը որ պես 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց է սահ մա նել տու գան քը` առանց մաք սային 
մարմ նի թույլտ վու թյան հանձն ված, օտար ված, ոչնչաց ված կամ կորց ված ապ րան քի մաք
սային ար ժե քի հի սուն տո կո սի չա փով: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ մաք սային 
օրենսգրքի 139– րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վադ րույ թից բխում է, որ « ժա մա նա կա վոր 
ներ մու ծում` վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանքնե րը և 
տրանսպոր տային մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ման պա հից մինչև 
այլ մաք սային ռե ժի մով բաց թող ման պա հը գտնվում են մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո: 
Հետևա բար ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյուն կա րող է առա ջա նալ նաև « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում` վե րամ շակ
ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանքնե րը և տրանսպոր տային մի ջոց
նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ման պա հից մինչև այլ մաք սային ռե ժի մով 
բաց թո ղումն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնե լու, օտա րե լու, ոչնչաց նե լու 
կամ կորց նե լու դեպ քում:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Մե
խակ Գաբ րի ե լյա նի հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է վե րաց նել Կո մի տե ի հե
տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա
սին» որո շու մը: Նշված վար չա կան ակ տով Ըն կե րու թյան տնօ րեն Մե խակ Գաբ րի ե լյա նը 
ՀՀ մաք սային օրենսգրքի 198– րդ հոդ վա ծով են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու
թյան, և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 200.936.786 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի 
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հա մար, որ Ըն կե րու թյու նը 2010– 2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում « ժա մա նա կա վոր ներ մու
ծում՝ վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է ներ
մու ծել 401.873.571 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով ապ րանք (ան կար խո ղո վակ) և մաք սային 
հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող այդ ապ րանքն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան 
հանձնել է Կազ մա կեր պու թյա նը՝ վե րամ շակ ման հա մար:

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հիմ քում ըն կած է 
այն փաս տը, որ Ըն կե րու թյան կող մից 2010– 2011 թվա կան նե րի ըն թաց քում « ժա մա նա կա վոր 
ներ մու ծում՝ վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 
ներ մուծ ված ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան 
հանձն վել է Կազ մա կեր պու թյա նը: Հետևա բար Կո մի տե ի հե տաքննու թյան վար չու թյան պե
տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» որո շումն ան վա վեր ճա նա
չե լու հայ ցա պա հան ջի մերժման կամ բա վա րար ման հար ցը լու ծե լու հա մար է ա կան նշա նա
կու թյուն ունի այն հար ցի պար զու մը, թե Ըն կե րու թյան կող մից 2010– 2011 թվա կան նե րի ըն
թաց քում « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում՝ վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե ժի մով Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց մաք սային 
մարմ նի թույլտ վու թյան հանձն վել է արդյոք Կազ մա կեր պու թյա նը, թե ոչ: 

Վար չա կան մար մի նը սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու
թյուն ունե ցող վե րոգ րյալ փաս տը ապա ցուց ված է հա մա րել Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր
պու թյան միջև 02.11.2009 թվա կա նին և 01.12.2009 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րե րի և 
ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի « Հայէքս պեր տի զա» ՍՊԸ– ի թվով 7 փոր
ձաքննու թյան ակ տե րի հի ման վրա: Այս պես, ը ստ վար չա կան մարմ նի` այդ ապա ցույց նե րը 
հիմք են տա լիս հաս տատ ված հա մա րե լու այն փաս տը, որ Ըն կե րու թյու նը 2010– 2011 թվա
կան նե րի ըն թաց քում « ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում՝ վե րամ շակ ման հա մար» մաք սային ռե
ժի մով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մու ծած և մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո 
գտնվող 401.873.571 ՀՀ դրամ մաք սային ար ժե քով ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց 
մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձնել է Կազ մա կեր պու թյա նը՝ վե րամ շակ ման հա
մար: Այ նու հետև վե րամ շակ ման ար դյուն քում ստաց ված ար տադ րան քը՝ ավ տո մե քե նայի 
բարձր ճնշման գա զի բա լոն նե րը, վե րաար տա հա նե լու հա մար Ըն կե րու թյու նը դի մել է 
ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լատ և ստա ցել ծագ ման երկ րի վե րա բե րյալ հա վաս
տագ րեր՝ կից վե րոգ րյալ փոր ձաքննու թյան ակ տե րով, որոն ցում որ պես ապ րան քի ար
տադ րող նշված է Կազ մա կեր պու թյու նը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը բա վա րա րել է Մե խակ Գաբ րի ե լյա նի հայ ցը և ան վա վեր է 
ճա նա չել Կո մի տե ի հե տաքննու թյան վար չու թյան պե տի 13.09.2013 թվա կա նի « Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» որո շու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ Ըն կե րու թյան կող մից 
ներ մուծ ված և մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) 
առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան Կազ մա կեր պու թյա նը հանձն ված լի նե լու փաս տը 
չի ապա ցուց վել: Այս պես, ը ստ Դա տա րա նի եզ րա հանգման՝ վար չա կան մար մի նը նշված 
փաս տը հաս տատ ված է հա մա րել Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 02.11.2009 թվա
կա նին և 01.12.2009 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րե րի և « Հայէքս պեր տի զա» ՍՊԸ– ի 
թվով 7 փոր ձաքննու թյան ակ տե րի հի ման վրա, որոնք տրա մադրվել են ՀՀ առևտ րաար դյու
նա բե րա կան պա լա տի կող մից: Մինչ դեռ Դա տա րա նը գտել է, որ վե րոգ րյալ ապա ցույց նե
րով չի հաս տատ վում Ըն կե րու թյան կող մից մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ րան
քը հանձնե լու փաս տը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Նա խա րա րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 
վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ ը ստ է ու թյան հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի վե րոգ րյալ դիր
քո րո շում նե րը: Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 
02.11.2009 թվա կա նին կնքված թիվ 01/09 պայ մա նա գի րը լուծ վել է 11.01.2010 թվա կա նին կող մե
րի միջև կնքված հա մա ձայ նագ րով, իսկ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 01.12.2009 
թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կետն ավարտ վել է 01.12.2010 թվա կա
նին: Նման պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե
րա կան պա լա տի կող մից տրված հա մա պա տաս խան փոր ձաքննու թյան ակ տե րում նշված 
տվյալ ներն ինքնին բա վա րար չեն Ըն կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված և մաք սային հսկո ղու
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թյան ներ քո գտնվող ան կար խո ղո վակ ներն առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան Կազ
մա կեր պու թյա նը հանձն ված լի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րից, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա
կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հար ցը՝ Ըն կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված և մաք սային հսկո
ղու թյան ներ քո գտնվող ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց մաք սային մարմ նի թույլտ
վու թյան Կազ մա կեր պու թյա նը հանձն ված լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու
թյու նը, ստո րա դաս դա տա րան նե րը պար զել են Կո մի տե ի (Նա խա րա րու թյան) կող մից ներ
կա յաց ված հետևյալ ապա ցույց նե րի՝ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 02.11.2009 
թվա կա նին և 01.12.2009 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րե րի, 02.11.2009 թվա կա նի պայ մա
նա գի րը լու ծե լու վե րա բե րյալ 11.01.2010 թվա կա նի հա մա ձայ նագ րի և ՀՀ առևտ րաար դյու նա
բե րա կան պա լա տի « Հայէքս պեր տի զա» ՍՊԸ– ի թվով 7 փոր ձաքննու թյան ակ տե րի հե տա
զոտ ման և գնա հատ ման մի ջո ցով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող վե րոգ րյալ փաս տի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է Կո
մի տեն (Նա խա րա րու թյու նը), քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 29– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սի 1– ին կե տի ուժով մի ջամ տող վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
հայ ցա պա հան ջի (վի ճարկ ման հայց) հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե
րում այդ վար չա կան ակ տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի ապա ցուց ման բե ռը կրում է 
վար չա կան մար մի նը: Այ դու հան դերձ, Դա տա րա նը, կաշ կանդ ված չլի նե լով դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած ապա ցույց նե րով, պար տա վոր էր սույն գոր ծի լուծ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ ապա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա
մար ժեք մի ջոց ներ և պա հան ջել, որ ներ կա յաց վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքնե րը 
պար զե լու ու գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը: Տվյալ դեպ քում ապա
ցուց ման բե ռի բաշխման կա նոն նե րը վճռո րոշ նշա նա կու թյուն կա րող են ստա նալ միայն այն 
դեպ քում, երբ կող մե րի ներ կա յաց րած, ինչ պես նաև գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի 
պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քի իրա գործ ման պայ ման նե րում ձեռք բեր ված ապա
ցույց նե րը բա վա րար չլի նեն սույն գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան 
հան գա մանքնե րի, մաս նա վո րա պես՝ Ըն կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված և մաք սային հսկո ղու
թյան ներ քո գտնվող ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու
թյան Կազ մա կեր պու թյա նը հանձն ված լի նե լու փաս տի, առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
մա սին օբյեկ տիվ և հիմ նա վոր ված եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար:

Մինչ դեռ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են, որ Ըն կե րու թյան կող
մից ներ մուծ ված և մաք սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ րան քը (ան կար խո ղո վա կը) 
կա րող էր առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան հանձն ված լի նել Կազ մա կեր պու թյա նը՝ 
ան կախ վեր ջին նե րիս միջև պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նից կամ 
բա ցա կա յու թյու նից: Այլ կերպ ասած` Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 02.11.2009 
թվա կա նին կնքված թիվ 01/09 պայ մա նագ րի՝ 11.01.2010 թվա կա նի հա մա ձայ նագ րով լուծ
ված լի նե լը, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան միջև 01.12.2009 թվա կա նին 
կնքված պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տը 01.12.2010 թվա կա նին ավարտ ված լի նե լը 
չեն կա րող ան վի ճե լի ո րեն վկայել այն մա սին, որ Ըն կե րու թյու նը մաք սային հսկո ղու թյան 
ներ քո գտնվող ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց մաք սային մարմ նի թույլտ վու թյան չի 
հանձնել Կազ մա կեր պու թյա նը: Ավե լին` սույն գոր ծի փաս տա կան կող մի ուսում նա սի րու թյու
նը վկա յում է այն մա սին, որ դի մե լով ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լատ՝ Ըն կե րու թյու
նը ներ կա յաց րել է 02.11.2009 թվա կա նին կնքված թիվ 01/09 պայ մա նա գի րը և այդ պայ մա
նագ րի հի ման վրա ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի տրա մադ րած փոր ձաքննու
թյան ակ տե րով որ պես ար տա հան վող ապ րան քի (ավ տո մե քե նայի բարձր ճնշման գա զի 
բա լոն նե րի) ար տադ րող նշվել է Կազ մա կեր պու թյու նը, այլ ոչ թե Ըն կե րու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նը, կաշ կանդ ված չլի
նե լով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած ապա ցույց նե րով, պար տա վոր էր 
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իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կել հա մար ժեք մի ջոց ներ սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հար ցը՝ Ըն կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված և մաք
սային հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց մաք սային 
մարմ նի թույլտ վու թյան Կազ մա կեր պու թյա նը հանձն ված լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զե լու նպա տա կով: Մինչ դեռ Դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քի է ու թյու նից 
բխող վե րոգ րյալ դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյու նը, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա
տա րա նի կող մից:

Անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե ցող վե րը նշված փաս տի հաս տատ ման կամ հերք ման հար ցում ՀՀ առևտ րաար դյու նա
բե րա կան պա լա տի « Հայէքս պեր տի զա» ՍՊԸ– ի թվով 7 փոր ձաքննու թյան ակ տե րի ապա
ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 12– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րենն է:

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20– րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րենն է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 9– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան դա տա վա րու թյունն ըն թա նում է հայե րեն:

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ կող մը, նրա ներ կա յա ցու ցի չը (...) իրա վունք 
ունեն դա տա րա նում հան դես գա լու իրենց նա խընտրած լեզ վով, եթե կողմն ապա հո վում է 
հայե րեն թարգմա նու թյու նը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ապա ցույց ներ են (...) գրա վոր ապա ցույց նե րը (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին և 2– րդ մա սե րի հա
մա ձայն՝ գրա վոր ապա ցույց ներ են գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե
րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող իրա վա կան ակ տե րը, տե ղե կանքնե րը, գոր ծա
րար և մաս նա վոր թղթակ ցու թյու նը և այլ գրա վոր նյու թեր (փաս տաթղթեր): Գրա վոր ապա
ցույց ներ են նաև է լեկտրո նային կամ կա պի այլ մի ջո ցով ստաց ված նյու թե րը, եթե առ կա է 
հա ղոր դակ ցու թյան իս կու թյունն ապա ցու ցե լու հնա րա վո րու թյուն:

Նույն հոդ վա ծի 8– րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը, իր նա խա ձեռ նու թյամբ կամ դա
տա վա րու թյան մաս նակ ցի միջ նոր դու թյամբ, կա րող է օտա րա լե զու գրա վոր ապա ցույց ներ
կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցից պա հան ջել գրա վոր ապա ցույ ցը ներ կա յաց նել 
օրեն քով սահ ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն թարգմա նու թյամբ: Նման թարգմա
նու թյուն չներ կա յաց նե լու դեպ քում դա տա րա նը տվյալ ապա ցույ ցը կա րող է հա նել հե տա
զոտ ման են թա կա ապա ցույց նե րի շար քից:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գրա վոր ապա ցույց նե րը վար չա կան դա
տա վա րու թյու նում մեծ ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող և տա րած ված ապա ցուց
ման մի ջոց ներ են, որոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
պա հանջնե րը և առար կու թյուն նե րը հիմ նա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա
նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա մանքնե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 42– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված ձևա կեր պու մից 
բխում է, որ որ պես գրա վոր ապա ցույց կա րող է հան դես գալ ցան կա ցած նյու թա կան կրիչ, 
որի վրա տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան նե րի կի րառ մամբ ար տա ցոլ ված են գոր
ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող հան գա մանքնե րի մա սին որո շա կի տե ղե կու թյուն ներ: 
Ը նդ որում, գրա վոր ապա ցույց նե րում ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ունի այն տե ղե կու
թյու նը (միտ քը), որը տա ռե րի, թվե րի, ծած կագ րե րի և այլ նշան նե րի մի ջո ցով ար տա ցոլ
ված է որո շա կի նյու թա կան կրի չի վրա և ըն կալ վում է դրա բո վան դա կու թյան (տեքս տի) ըն
թերց ման մի ջո ցով: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 42– րդ հոդ վա ծով օրենսդի րը կար գա վո
րել է օտար լեզ վով կազմ ված գրա վոր ապա ցույց նե րը հայե րեն թարգմա նու թյամբ ներ կա
յաց նե լու կար գը և չթարգման ված ապա ցույց նե րը դա տա րան ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա
կան հետևանքնե րը: Այս պես, վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 8– րդ մա սի ուժով դա տա րանն իրա
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վա սու է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի միջ նոր դու թյամբ կամ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ 
օտա րա լե զու ապա ցույց ներ կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցից պա հան ջել ներ կա
յաց նել նույն ապա ցույ ցը՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն թարգմա
նու թյան տես քով: Ը նդ որում, վար չա կան դա տա րա նի նշված պա հան ջը չկա տա րե լու դա տա
վա րա կան հետևանքնե րը հան գում են հետևյա լին. դա տա րա նի պա հան ջից հե տո օտար 
լեզ վով կազմ ված գրա վոր ապա ցույ ցի փո խա րեն դրա՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով վա
վե րաց ված հայե րեն թարգմա նու թյու նը չներ կա յաց նե լու դեպ քում դա տա րա նը տվյալ ապա
ցույ ցը կա րող է հա նել հե տա զոտ ման են թա կա ապա ցույց նե րի շար քից:

Հիմք ըն դու նե լով սահ մա նադ րաի րա վա կան այն դրույ թը, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան պե տա կան լե զուն հայե րենն է, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 9– րդ 
հոդ վա ծով ամ րագրված դա տա վա րու թյան լեզ վի սկզբուն քը, ինչ պես նաև քննարկ վող հար
ցի շուրջ ձևա վոր ված իրա վա կի րառ պրակ տի կան՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
վար չա կան դա տա վա րու թյու նում օտար լեզ վով կազմ ված փաս տաթղթե րի ներ կա յաց ման 
դեպ քում ապա ցուց ման պար տա կա նու թյուն ունե ցող դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 
կող մից պետք է ներ կա յաց վի նաև այդ փաս տաթղթի պատ շաճ կեր պով հաս տատ ված հայե
րեն թարգմա նու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծող իրա վա կար գա
վո րում նե րի պայ ման նե րում գրա վոր ապա ցույ ցը հա մար վում է պատ շա ճո րեն թարգման
ված, եթե թարգմա նու թյան իս կու թյու նը վա վե րաց ված է նո տա րա կան կար գով  (« Նո տա
րիա տի մա սին» ՀՀ օրեն քի 36– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 7– րդ կետ և 68– րդ հոդ ված): Օտա
րա լե զու գրա վոր ապա ցույ ցի հետ մեկ տեղ դրանց պատ շա ճո րեն հաս տատ ված (թարգմա
նու թյան իս կու թյու նը նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված) հայե րեն թարգմա նու թյուն նե րը 
չներ կա յաց վե լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պետք է օտար լեզ վով կազմ ված փաս
տաթղթե րը հա նի հե տա զոտ ման են թա կա ապա ցույց նե րի շար քից: Այլ կերպ ասած՝ վար չա
կան դա տա րա նը պար տա վոր է օտար լեզ վով կազմ ված գրա վոր ապա ցույ ցը ճա նա չել ան
թույ լատ րե լի և հա նել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի կազ մից, եթե այդ ապա ցույ ցը ներ կա
յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը չի ներ կա յաց րել նաև դրա պատ շաճ կեր պով հաս
տատ ված հայե րեն թարգմա նու թյու նը:

Սույն գոր ծի նյու թե րի ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի հիմ քում վար չա կան մարմ նի կող մից դրված 
« Հայէքս պեր տի զա» ՍՊԸ– ի թվով 7 փոր ձաքննու թյան ակ տե րը սույն գոր ծում բա ցա կա յում 
են. փո խա րե նը ներ կա յաց ված են թվով 7 օտա րա լե զու փաս տաթղթեր (հա տոր 1– ին, գ.թ. 64, 
67, 71, 74, 77, 79, 82):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը, գտնում է, որ տվյալ դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex officio) սկզբուն քի է ու թյու նից 
բխող և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 42– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ օտար 
լեզ վով կազմ ված փաս տաթղթե րը հայե րեն թարգմա նու թյամբ ներ կա յաց նե լու կար գը և 
չթարգման ված ապա ցույց նե րը դա տա րան ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան հետևանքնե րը: 
Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ տվյալ դեպ քում Դա տա րա նը պետք է սե փա
կան նա խա ձեռ նու թյամբ օտա րա լե զու ապա ցույց ներ կա յաց րած դա տա վա րու թյան մաս նակ
ցից՝ Կո մի տե ից (Նա խա րա րու թյու նից) պա հան ջեր ներ կա յաց նել նույն ապա ցույց՝ օրեն քով 
սահ ման ված կար գով վա վե րաց ված հայե րեն թարգմա նու թյան տես քով: Այլ կերպ ասած` Դա
տա րա նը չէր կա րող իր վճռի հիմ քում դնել ՀՀ առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տի « Հայէքս
պեր տի զա» ՍՊԸ– ի թվով 7 փոր ձաքննու թյան ակ տե րը, որոնք սույն գոր ծում առ կա չեն կամ 
են թադ րա բար ներ կա յաց ված են օտա րա լե զու փաս տաթղթե րի տես քով:

Վե րոգ րյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա
տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Դա տա րա նը սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման 
հա մար է ա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող՝ Ըն կե րու թյան կող մից ներ մուծ ված և մաք սային 
հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ապ րանքն (ան կար խո ղո վա կը) առանց մաք սային մարմ նի 
թույլտ վու թյան Կազ մա կեր պու թյա նը հանձն ված լի նե լու փաս տի բա ցա կա յու թյու նը հաս
տատ ված է հա մա րել են թադ րա բար օտար լեզ վով կազմ ված ու օրեն քով սահ ման ված կար
գով վա վե րաց ված հայե րեն թարգմա նու թյամբ չներ կա յաց ված փաս տաթղթե րի հի ման վրա, 
ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից: 
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Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
կող մից թույլ տրված դա տա վա րա կան նոր մե րի վե րը նշված խախ տում նե րը վե րաց նե լու, 
սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե (ex officio) պար զե լու սկզբուն քի բո վան դա կու թյու նը 
կազ մող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար սույն գործն 
ան հրա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա
րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– րդ, 152– րդ և 163– րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար:

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման վե րա բե րյալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 60– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
կող մը, որի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ որի բո ղո քը մերժվել է, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մեն 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 ան հրա ժեշտ են 
եղել դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար: Դա
տա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա
ռայել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ 
կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա
րար ման մաս նա կի ո րեն, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա
տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին հնա րա վոր չէ անդրա 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 րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
169– 171– րդ հոդ ված նե րով, 172– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 

դա տա րա նի 19.01.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխման հար ցին անդրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԵՐ

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան      Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/5797/02/15
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/5797/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ս. Թո րո սյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի օգոս տո սի 01– ին, 
քննար կե լով ««Ե ԱԶ» ամ րան նե րի գոր ծա րան» ԲԲԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ

կա յա ցու ցիչ Աշոտ Ավե տի սյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա
րա նի 10.02.2016 թվա կա նի որոշ ման դեմ,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կա րեն Սա հա կյա նը, Սեր ժիկ Մա րու թյա նը, Արամ Կեկ լի կյա նը, 

Գրի գոր Լա զա րյա նը, Գա գիկ Ղո րուխ չյա նը, Հրա չյա Գաս պա րյա նը, Վահ րամ Ակի մյա նը, 
Ար տա վազդ Ստե փա նյա նը, Լա լա զար Մի նա սյա նը, Գա գիկ Հա կո բյա նը, Աշոտ Կա րա պե
տյա նը, Վրեժ Ար շա կյա նը, Սիլ վա Առա քե լյա նը, Էֆ րիկ Ավե տի սյա նը, Սի րա նուշ Կա րա պե
տյա նը, Գևորգ Հա րու թյու նյա նը, Կա րեն Եղիա զա րյա նը (այ սու հետ` Հա մա հայց վոր ներ) պա
հան ջել են վե րա կազ մա կեր պել, այն է` բա ժա նել Ըն կե րու թյու նը։ 

Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ավե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 28.12.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժվել է ։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
10.02.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Հա մա հայց վոր նե րի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 
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Դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը 
վե րաց վել է ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հա մա հայց վոր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ 

Ժի րայր Սա ֆա րյա նը։ 

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

վո րում նե րով։ 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, 

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» եվ րո
պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 91– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին են թա կե տը, չի կի րա ռել 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծը, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 18– րդ, 21– րդ, 66– րդ, 68– րդ հոդ ված նե րը, որոնք պետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ իրա վա բա նա կան ան ձի, տվյալ դեպ քում՝ 

Ըն կե րու թյան վե րա կազ մա վոր ման (բա ժան ման) պա հան ջը պետք է քննու թյան առնվի հիմ
նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) ը նդ հա նուր ժո ղո վի որոշ ման հի ման վրա: Այ սինքն` առանց 
Ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի որոշ ման Ըն կե րու թյան վե րա կազ մա վոր ման, տվյալ դեպ
քում` բա ժան ման հար ցը չի կա րող քննարկ վել: 

Հա մա հայց վոր նե րը, Ըն կե րու թյան վե րա կազ մա վոր ման պա հան ջով դի մե լով Դա տա
րան, խախ տել են ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի, այն պես էլ « Բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմ պե րա տիվ պա հանջնե րը, այն է` առանց դի մե լու 
Ըն կե րու թյանն օրեն քով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գով ը նդ հա նուր ժո ղով հրա վի րե լու, 
ժո ղո վի օրա կար գում իրենց առա ջար կու թյու նը ներ կա յաց նե լու, մնա ցած բաժ նե տե րե րի 
դիր քո րո շում նե րը ճշտե լու, Ըն կե րու թյան վե րա կազ մա կերպ ման (բա ժան ման) նպա տա կա
հար մա րու թյան ու հնա րա վո րու թյան հար ցը քննար կե լու, միան գա մից դի մել են Դա տա րան՝ 
ան տե սե լով Ըն կե րու թյան մյուս բաժ նե տե րե րի դիր քո րո շու մը:

Հա մա հայց վոր նե րը դա տա րա նին որևէ ապա ցույց չեն ներ կա յաց րել այն մա սին, որ 
իրենք օրեն քով և կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված կար գով դի մել են Ըն կե րու թյա նը հեր թա
կան ը նդ հա նուր ժո ղո վում նշված հարցն օրա կարգ մտց նե լու կամ նշված օրա կար գով ար
տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղով հրա վի րե լու վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես` Հա մա հայց վոր նե րը 
որևէ ապա ցույց չեն ներ կա յաց րել հե տա դարձ ծա նուց ման թեր թի կի առ կա յու թյան և Ըն կե
րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից ստո րագրված լի նե լու վե րա բե րյալ, որը հիմք կտար եզ րա
հան գե լու, որ Ըն կե րու թյունն ան պա տաս խան է թո ղել ը նդ հա նուր ժո ղով հրա վի րե լու վեր
ջին նե րիս պա հան ջը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե
րաքննիչ դա տա րա նի 10.02.2016 թվա կա նի որո շու մը։

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Հա մա հայց վոր նե րը 30.09.2015 թվա կա նին դի մել են Ըն կե րու թյան նա խա գահ Լ. Կար տո

յա նին բաժ նե տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղով հրա վի րե լու պա հան ջով, որը մնա ցել է ան հետևանք: 
Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված բո ղո քի հիմք հան դի սա ցող հան գա մանքնե րը վի ճե լի են, քա նի 
որ դրանք են թա կա են ապա ցուց ման քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում, այլ ոչ 
թե` հայ ցա դի մու մի ըն դուն ման փու լում: Մինչ դեռ Դա տա րա նը, հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լով, սահ մա նա փա կել է Հա մա հայց վոր նե րի դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը:
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3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը.
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի, ՀՀ քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 91– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին են թա կե տի 
խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի 
ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու
թյուն նե րով.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք 
ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու
թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա միտ 
ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են 
նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ունի օրեն քի հի ման վրա 
ստեղծ ված ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և ազա տու
թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի (այ սու հետ՝ Եվրո պա կան դա տա րան) որո շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար դա տաքննու
թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն 
ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա
նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո
րում է դա տա րան դի մե լու, այն է՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտվե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի 
ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ունե նա, եթե 
այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: Դժ վար է պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա
յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա
րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

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

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 13– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա
կան իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյու նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված գոր ծե րի են թա կա յու թյա նը հա մա պա
տաս խան, իրա կա նաց նում է դա տա րա նը կամ ար բիտ րա ժային տրի բու նա լը (այ սու հետ` դա
տա րան):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին պար բե րու
թյան հա մա ձայն` շա հագրգիռ ան ձն իրա վունք ունի նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով 
դի մել դա տա րան` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, օրենքնե րով և 
այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր իրա վունքնե
րի, ազա տու թյուն նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա
րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րու ցում է միայն հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 91– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա վո րը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, եթե վե ճը են թա
կա չէ դա տա րա նում քննու թյան:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ քա ղա քա ցիա կան իրա
վունքնե րի պաշտպա նու թյու նը, որը են թա կա է իրա կա նաց ման նաև հայց հա րու ցե լով, քա
ղա քա ցիա կան գոր ծե րի են թա կա յու թյա նը հա մա պա տաս խան իրա կա նաց նում է դա տա րա
նը: Այ սինքն` դա տա կան են թա կա յու թյան առ կա յու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան քա ղա
քա ցիա կան գոր ծե րի քննու թյու նը և լու ծու մը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսդրու
թյամբ հանձված է դա տա կան մար մին նե րի իրա վա սու թյա նը: Այլ կերպ ասած՝ են թա կա յու
թյան ինստի տու տի է ու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ այն բա ցա ռում է գոր ծը լու ծե լու հա
մար այլ մարմ նին դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը: Միա ժա մա նակ, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
մինչ դա տա րան դի մելն օրեն քով սահ ման ված կար գով առ կա է գործն այլ մար մին նե րի 
քննե լու իրա վա սու թյուն, ապա տվյալ գոր ծը են թա կա չէ դա տա րա նում քննու թյան, իսկ դա
տա րան դի մող ան ձը հայց հա րու ցե լու իրա վունք չու նի: Ը ստ այդմ էլ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում վե ճը դա տա րա նին են թա կա լի նե լու հար ցը պար զե լիս 
դա տա րան ներն առա ջին հեր թին պետք է ել նեն վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից, 
որից հե տո հաշ վի առ նեն տվյալ վե ճը կար գա վո րող նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թեև հայ ցային վա րույ թի 
գոր ծե րը հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով, և հայց ներ կա
յաց նե լը հան դի սա նում է գոր ծի հա րուց ման նա խա պայ ման, այ նուա մե նայ նիվ, այն դեպ քե
րում, երբ առ կա չեն հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի նա խադ րյալ նե րը, որոն ցից է նաև հայ ցը 
դա տա րա նին են թա կա լի նե լու նա խա պայ մա նը, այդ պի սի պա րա գա յում բա ցա կա յում է 
հայց վո րի՝ հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը, հետևա բար և դա տա վո րը կա յաց նում է հայ ցա դի
մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին որո շում:

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ներ
կա յաց ված վե ճը դա տա րա նում քննու թյան են թա կա լի նե լու հարցն ան հրա ժեշտ է պար զել 
հետևյալ նյու թաի րա վա կան նոր մե րի մեկ նա բան ման լույ սի ներ քո: 

Այս պես՝
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 14– րդ հոդ վա ծի 13– րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա

ցիա կան իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյունն իրա կա նաց վում է` օրեն քով նա խա տես ված այլ 
եղա նակ նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` իրա վա բա նա
կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պու մը (միա ձու լու մը, միա ցու մը, բա ժա նու մը, առանձնա ցու մը, 
վե րա կազ մա վո րու մը) կա տար վում է նրա հիմ նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կամ կա նո նադ
րու թյամբ դրա հա մար լիա զոր ված իրա վա բա նա կան ան ձի մարմ նի որոշ ման հի ման վրա:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն` օրեն քով նա
խա տես ված դեպ քե րում իրա վա բա նա կան ան ձի բա ժան ման կամ նրա կազ մից մեկ կամ մի 
քա նի իրա վա բա նա կան ան ձանց առանձնաց ման ձևով իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ
մա կեր պումն իրա կա նաց վում է դա տա րա նի վճռով:

Դա տա րա նը նշա նա կում է իրա վա բա նա կան ան ձի ար տա քին կա ռա վա րիչ և նրան 
հանձնա րա րում է իրա կա նաց նել իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում: Նշա նակ
ման պա հից իրա վա բա նա կան ան ձի գոր ծե րի կա ռա վար ման լիա զո րու թյուն ներն ան ցնում 
են ար տա քին կա ռա վար չին: Ար տա քին կա ռա վա րիչն իրա վա բա նա կան ան ձի անու նից հան
դես է գա լիս դա տա րա նում, կազ մում է բա ժա նիչ հաշ վեկ շիռ և վե րա կազ մա կերպ ման ար
դյուն քում ստեղծ վող իրա վա բա նա կան ան ձանց կա նո նադ րու թյուն նե րի հետ միա սին ներ
կա յաց նում է դա տա րան: Դա տա րա նի կող մից այդ փաս տաթղթե րը հաս տա տե լը հիմք է նոր 
ստեղծ վող իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանցման հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 115– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 5– րդ են թա կե տի հա մա
ձայն` բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կա ռա վար ման բարձրա գույն մար մի նը բաժ նե տե րե րի 
ը նդ հա նուր ժո ղովն է: Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի բա ցա ռիկ իրա վա
սու թյանն են պատ կա նում` ըն կե րու թյու նը վե րա կազ մա կեր պե լու կամ լու ծա րե լու մա սին որո
շում ըն դու նե լը:

‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› ՀՀ օրեն քի 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան վե րա կազ մա կեր պու մը (միա ձու լու մը, միա ցու մը, բա ժա նու մը, 
առանձնա ցու մը, վե րա կազ մա վո րու մը) կա տար վում է ժո ղո վի որոշ մամբ: 

‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› ՀՀ օրեն քի 18– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 
հա մա ձայն` օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում Ըն կե րու թյան բա ժան ման կամ նրա կազ
մից մեկ կամ մի քա նի իրա վա բա նա կան ան ձանց առանձնաց ման ձևով Ըն կե րու թյան վե րա
կազ մա կեր պումն իրա կա նաց վում է դա տա րա նի վճռով: Օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե
րում Ըն կե րու թյան միա ձուլ ման կամ միաց ման ձևով վե րա կազ մա կեր պու մը կա րող է իրա
կա նաց վել միայն լիա զոր ված պե տա կան մարմ նի թույլտ վու թյամբ:

‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան բա ժա նում է հա մար վում Ըն կե րու թյան դա դա րու մը` նրա բո լոր 
իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի` նոր ստեղծ վող ըն կե րու թյուն նե րին փո
խանցմամբ:

‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› ՀՀ օրեն քի 21– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 
հա մա ձայն` բա ժան ման մա սին որո շու մը պետք է ըն դուն վի բա ժան վող Ըն կե րու թյան ժո ղո
վում, որը պետք է հաս տա տի նաև բա ժան ման կար գը և պայ ման նե րը, բա ժա նիչ հաշ վեկ շի
ռը, ինչ պես նաև բա ժան վող Ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի և այլ ար ժեթղթե րի փո խարկ ման 
կար գը նոր ստեղծ վող ըն կե րու թյուն նե րի բաժ նե տոմ սե րի և/ կամ այլ ար ժեթղթե րի:

‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› ՀՀ օրեն քի 66– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
հա մա ձայն` ժո ղովն Ըն կե րու թյան կա ռա վար ման բարձրա գույն մար մինն է: Ըն կե րու թյու նը 
պար տա վոր է ամեն տա րի գու մա րել բաժ նե տե րե րի տա րե կան ժո ղով: Առա ջին տա րե կան 
ժո ղո վը գու մար վում է առա ջին ֆի նան սա կան տար վա ավար տից հե տո: Տա րե կան ժո ղո վը 
գու մար վում է կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րում, բայց ոչ ուշ, քան Ըն կե րու
թյան հեր թա կան ֆի նան սա կան տար վա ավար տից հե տո` վեց ամս վա ըն թաց քում: Տա րե
կան ժո ղո վից բա ցի գու մար վող ժո ղով նե րը հա մար վում են ար տա հերթ: Ար տա հերթ ժո ղով
նե րը գու մար վում են ան հե տաձ գե լի հար ցե րի քննարկ ման հա մար: 

‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› ՀՀ օրեն քի 67– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
‹‹բ›› են թա կե տի հա մա ձայն` ժո ղո վի իրա վա սու թյանն են պատ կա նում Ըն կե րու թյան վե րա
կազ մա կեր պու մը:

Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենսդի րը, սահ մա նե լով իրա
վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կերպ ման հետևյալ ձևե րը՝ միա ձու լում, միա ցում, բա ժա
նում, առանձնա ցում և վե րա կազ մա վո րում, միա ժա մա նակ ամ րագ րել է, որ վե րա կազ մա
կերպ ման, մաս նա վո րա պես բա ժան ման և առանձնաց ման ձևե րի դեպ քում այն իրա կա
նաց վում է եր կու եղա նա կով՝ կա մա վոր և հար կա դիր: Որ պես կա նոն, իրա վա բա նա կան 
ան ձի, տվյալ դեպ քում բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի վե րա կազ մա կեր պու մը՝ այդ 
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թվում նաև բա ժա նու մը, կա տար վում է կա մա վոր կար գով՝ նրա հիմ նա դիր նե րի (մաս նա
կից նե րի) կամ կա նո նադ րու թյամբ դրա հա մար լիա զոր ված իրա վա բա նա կան ան ձի մարմ նի 
որոշ ման հի ման վրա: Ը նդ որում, բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան բա ժան ման մա սին որո շում 
ըն դու նե լու իրա վա սու թյու նը պատ կա նում է բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կա ռա վար ման 
բարձրա գույն մարմ նին՝ Ըն կե րու թյան ժո ղո վին, որը հաս տա տում է նաև բա ժան ման կար գը 
և պայ ման նե րը: 

Ի տար բե րու թյուն կա մա վոր կար գի՝ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան հար կա դիր վե րա
կազ մա կեր պու մը տե ղի է ունե նում դա տա րա նի վճռով՝ բա ցա ռա պես օրեն քով նա խա
տես ված դեպ քե րում: Ը նդ որում՝ դա տա րա նի վճռով հար կա դիր վե րա կազ մա կեր պումն 
իրա կա նաց վում է բա ցա ռա պես բա ժան ման կամ առաձ նաց ման ձևե րի դեպ քում, քա նի որ 
այդ դեպ քում հնա րա վոր է ըն կե րու թյան գույ քային մի ջոց նե րի նվա զե ցում: Բա ցի այդ, 
բա ժան ման ձևով վե րա կազ մա կերպ ման ար դյուն քում վե րա կազ մա կերպ վող ըն կե րու թյու նը 
դա դա րում է գո յու թյուն ունե նա լուց, իսկ նրա բո լոր իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե
րը փո խանցվում են նոր ստեղծ վող ըն կե րու թյուն նե րին:

Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա կան կար գով ըն կե
րու թյան բա ժան ման պա հան ջի դեպ քում առ կա է իրա վա բա նա կան ան ձի հար կա դիր վե րա
կազ մա կերպ ման պա հանջ, որն են թա կա է դա տա րա նի քննու թյա նը միայն օրեն քով նա խա
տես ված դեպ քե րում, այ սինքն՝ այն դեպ քում, երբ օրեն քով սահ ման ված կար գով ուղ ղա կի ո
րեն և հստակ ամ րագրված է հա մա պա տաս խան իրա վա սու ան ձի՝ տվյալ պա հան ջով հայց 
ներ կա յաց նե լու իրա վուն քը կամ տվյալ պա հան ջը դա տա րա նին քննու թյան են թա կա լի նե լը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 
բաժ նե տե րերն Ըն կե րու թյան վե րա կազ մա կերպ ման (տ վյալ դեպ քում՝ բա ժան ման) գոր ծըն
թա ցի հետ կապ ված իրենց պա հանջնե րը կա րող են ներ կա յաց նել օրեն քով սահ ման ված 
կար գով՝ իրենց իրա վա սու թյուն նե րի շրջա նա կում (օ րի նակ՝ բաժ նե տերն իրա վունք ունի 
‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› ՀՀ օրեն քի 37– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի «թ» 
են թա կե տով սահ ման ված կար գով դի մել դա տա րան` ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված և գոր ծող 
օրենքնե րին ու այլ իրա վա կան ակ տե րին հա կա սող որո շում նե րի բո ղո քարկ ման նպա տա
կով և այլն): Ը նդ որում, նշվա ծը կա րող է իրա կա նաց վել միայն կա մա վոր կար գով բաժ նե տի
րա կան ըն կե րու թյան վե րա կազ մա վոր ման (տ վյալ դեպ քում բա ժան ման) դեպ քե րում:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Հա մա հայց վոր նե րը, որ պես Ըն կե րու թյան բաժ նե
տե րեր, դի մե լով Դա տա րան` պա հան ջել են վե րա կազ մա կեր պել, այն է` բա ժա նել Ըն կե րու
թյու նը: Գոր ծի նյու թե րում առ կա գրու թյան հա մա ձայն` Հա մա հայց վոր նե րը դի մել են Ըն կե
րու թյան նա խա գահ Լևոն Կար տո յա նին և ցան կու թյուն են հայտ նել Ըն կե րու թյա նը պատ կա
նող ան շարժ, շար ժա կան գույ քից, այդ թվում նաև հիմ նա կան և շրջա նա ռու մի ջոց նե րից 
առանձնաց նել իրենց բաժ նե մա սը և հաշ վի առ նե լով, որ տվյալ պա հան ջը կախ ված է գույ քի 
օտար ման հնա րա վո րու թյան հետ, խնդ րել են օրեն քով սահ ման ված կար գով հրա վի րել 
բաժ նե տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղով` տվյալ պա հան ջը քննար կե լու հա մար (գ.թ. 15):

Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 
տվյալ դեպ քում չի պահ պան վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 
պա հան ջը, չի ներ կա յաց վել իրա վա բա նա կան ան ձի հիմ նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կամ 
կա նո նադ րու թյամբ դրա հա մար լիա զոր ված իրա վա բա նա կան ան ձի մարմ նի որո շում` վե րա
կազ մա կեր պում կա տա րե լու ան հա մա ձայ նու թյան վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև չի մատ նան շել 
այն օրեն քը, որի դեպ քում կգոր ծի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե
տի պա հան ջը և հան գել է այն հետևու թյան, որ վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նում քննու թյան:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Հա մա հայց վոր նե րի վե րաքննիչ բո ղո քը, որոշ
ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ մինչև Դա տա րան դի մե լը, Հա մա հայց վոր նե րը, 
հա մա պա տաս խան հար ցի քննարկ ման նպա տա կով դի մել են Ըն կե րու թյան նա խա գահ 
Լևոն Կար տո յա նին` խնդ րե լով հրա վի րել բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղով: 
Ը նդ որում, նշված դի մու մը հաս ցե ա տի րոջն ուղարկ վել էր դեռևս 30.09.2015 թվա կա նին, իսկ 
հայ ցա դի մու մը Դա տա րան է ներ կա յաց վել 24.12.2015 թվա կա նին, հետևա բար Դա տա րա նի 
պատ ճա ռա բա նու թյունն առ այն, որ Հա մա հայց վոր նե րի կող մից չի պահ պան վել ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսգրքի 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի պա հան ջը, ան հիմն է:
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Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ
քո անդրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե
րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, գտնում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի նշված պատ ճա ռա բա նու
թյունն ան հիմն է, քա նի որ կա մա վոր կար գով իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կերպ
ման հա մար նա խա տես ված է հա տուկ ըն թա ցա կարգ, որը պահ պա նե լու դեպ քում միայն 
Հա մա հայց վոր նե րը կա րող են դի մել դա տա րան` բա ժան ման ձևով Ըն կե րու թյան վե րա կազ
մա կեր պումն իրա կա նաց նե լու հա մար: Հետևա բար, Ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ը նդ հա
նուր ժո ղով չհ րա վի րե լու պայ ման նե րում, Ըն կե րու թյան ը նդ հա նուր ժո ղո վի իրա վա սու թյա նը 
վե րա պահ ված հար ցի լու ծու մը չի կա րող իրա կա նաց վել դա տա կան կար գով, առանց այդ
պի սի դեպքն օրեն քով նա խա տես ված լի նե լու պայ մա նի: 

Ինչ վե րա բեր ում է Հա մա հայց վոր նե րի այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ դի մել են ը նդ
հա նուր ժո ղով հրա վի րե լու խնդ րան քով, սա կայն դի մու մը մնա ցել է ան հետևանք, ապա 
հարկ է նշել, որ այդ հար ցը կա րող է լուծ վել ‹‹ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին›› 
ՀՀ օրեն քով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում:

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա մա հայց վոր
նե րը, չպահ պա նե լով իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կերպ ման հա մար նա խա տես ված 
հա տուկ ըն թա ցա կար գը, չի րա կա նաց նե լով և չս պա ռե լով վե ճի լուծ ման ար տա դա տա րա նա
կան եղա նակ նե րը, Դա տա րա նի կող մից չէ ին կա րող ակնկա լել քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա
րու ցում և վե ճի լու ծում:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում նշված փաս տարկ նե րը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքննիչ դա տա
րա նը, Դա տա րա նում վե ճը քննու թյան են թա կա չլի նե լու պայ ման նե րում, բա վա րա րե լով վե
րաքննիչ բո ղո քը և վե րաց նե լով Դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի ըն դու
նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը, թույլ է տվել նյու թա կան և դա տա վա րա կան իրա վուն քի 
խախ տում ներ, որոնք հիմք են հան դի սա նում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 227– րդ և 228– րդ հոդ ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց
նե լու հա մար:

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

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

տա րա նի 10.02.2016 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ` Երևա նի 
Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա
նի 28.12.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը թող նել 
օրի նա կան ուժի մեջ։

2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա
կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան                Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/3828/02/15
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/3828/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ս. Մի քայե լյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու լի սի 22– ին 
քննար կե լով « ԲԻ Է ՍԷՄ ԲԻ» ՍՊԸ– ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Գևորգ 

Գևոր գյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 21.12.2015 թվա
կա նի որոշ ման դեմ,

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 « ՌԻ ՆԱՐՏ» ՍՊԸ– ից (այ սու հետ` 

Կազ մա կեր պու թյուն) բռնա գան ձել 285.500 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մա րը: 

Երևա նի Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Բա դի րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.08.2015 թվա կա նի որոշ
մամբ Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մը վե րա դարձվել է: 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
21.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
24.08.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու մա սին» որո շու մը թողնվել է օրի
նա կան ուժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ

րու թյան 39– րդ, 61– րդ, 63– րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու
թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 
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6– րդ հոդ վա ծը¸ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ, 6– րդ, 48– րդ, 87– րդ, 
90– րդ, 92– րդ հոդ ված նե րը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լով, պատ

ճա ռա բա նել է, որ «...թեև հայց վոր Ըն կե րու թյու նը որ պես պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու
թյան հաս ցե նշել է Երևա նի Նոր Նորք 8– րդ զանգված, 36 շ., բն. 12 հաս ցեն, միա ժա մա նակ 
հայ ցա դի մու մին կից չի ներ կա յաց րել որևէ թույ լատ րե լի ապա ցույց (Կազ մա կեր պու թյան 
կա նո նադ րու թյուն, իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րից կա տար ված հար
ցում), որով կհիմ նա վոր վեր, որ նշված հաս ցեն իրա կա նում պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու
թյան գտնվե լու վայ րի հաս ցեն է»: Մինչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 82– րդ և 92– րդ հոդ ված նե րը հայ ցա դի մու մին կից « Կազ մա կեր պու թյան կա նո
նադ րու թյուն» և/ կամ «ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րից կա տար ված հար
ցում» ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն չեն սահ մա նում: Վկա յա կոչ ված իրա վա կար գա
վո րում նե րը չեն սահ մա նում նաև պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյան գտնվե լու վայ րի 
հաս ցեն հիմ նա վո րե լու պար տա կա նու թյուն:

Փաս տո րեն, Դա տա րա նի կող մից Ըն կե րու թյան վրա դրված, սա կայն օրեն քով չսահ
ման ված պար տա կա նու թյա նը Վե րաքննիչ դա տա րա նը հա վե լել է օրեն քով չսահ ման ված` 
փաս տաթղթեր ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը, այ նինչ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 82– րդ հոդ վա ծով հայց վո րի վրա պա տաս խա նո ղի գտնվե լու վայ րի 
հաս ցեն հիմ նա վո րե լու և/ կամ դրա վե րա բե րյալ ապա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու
թյուն սահ ման ված չէ:

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 87– րդ հոդ վա ծը ևս 
որևէ փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու (այդ թվում` հաս ցե ի վե րա բե րյալ հարց ման պա տաս
խան կամ կա նո նադ րու թյուն) պա հանջ չի սահ մա նում: Հետևա բար հայ ցա դի մու մին որևէ 
փաս տա թուղթ (բա ցի սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի վճա րած լի նե լը 
հա վաս տող փաս տաթղթի կամ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` պե տա կան տուր քի 
վճար ման ժամ կե տը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե
րա բե րյալ միջ նոր դու թյան և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 88– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ և 3– րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի) կցե լը հայց վո րի իրա վունքն է, 
այլ ոչ թե` պար տա կա նու թյու նը:

Փաս տո րեն, Վե րաքննիչ դա տա րա նը, խախ տե լով դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր
մե րը, Ըն կե րու թյա նը զրկել է դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 21.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ»։

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 
բարձրաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա
նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան ապա հով ման հա մար, և գտնում է, 
որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` 
հայց վո րի կող մից հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լիս պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ 
գտնվե լու վայ րը նշե լու օրենսդրո րեն սահ ման ված պա հան ջը պահ պա նե լու և դրա վե րա
բե րյալ թույ լատ րե լի ապա ցույց ներ կա յաց նե լու հար ցի վե րա բե րյալ կարևոր նշա նա կու
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ
տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա 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 օրենսգրքի 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 մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ 
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դա տա կան սխալ, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր
վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա
դառ նալ հետևյալ հար ցադրմա նը. արդյո՞ք քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րուց ման փու լում 
հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լիս հայց վոր կող մի վրա դրված է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան 
կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար
դյու նա վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, 
ինչ պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան
կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա
կային քննու թյան իրա վունք:

Հա ման ման դրույթ է պա րու նա կում նաև 06.12.2015 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ունի 
իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա
վունք, ինչ պես նաև 63– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կային և ող ջա
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ունի օրեն քի հի ման 
վրա ստեղծ ված ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա
ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և ազա
տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի (այ սու հետ՝ Եվրո պա կան դա տա րան) որո շում նե րում: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար դա տաքննու
թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը: Կրե ուզն 
ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րին և պար տա կա
նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո
րում է դա տա րան դի մե լու, այն է՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտվե լու Կոն վեն ցիայի 
6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի 
ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ունե նա, եթե 
այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում։ Դժ վար  է պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա
յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա
րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա հով վում (տե՛ս Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո
պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

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

Անդ րա դառ նա լով ան ձի՝ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ 
իրաց ման իրա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա
նի թիվ ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը` հայ ցը 
կամ դի մու մը դա տա րան իրա վա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջոց ներն են, որոն ցով հիմ
նա կան իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կրող հան դի
սա ցող ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձը պաշտպան վում է իր իրա վունքնե րի տա
րաբ նույթ խախ տում նե րից, որոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, 
այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մից: Իշ խա նու թյան ոտնձգու թյուն նե րից ան ձի 
պաշտպան վե լու ամե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը դա տա րան դի մե լու նրա իրա վունքն է, որը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ իրա վա կան պե տու թյուն նե րում 
ունի սահ մա նադ րա կան (հիմ նա րար) իրա վուն քի բնույթ: 

Ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից ածանցվում է 
պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ապա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ իրա վա
կի րառ գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա
տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ մա
նում է օրենսդի րը: Օրենսդիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտված է գնա հատ ման որո շա կի ազա
տու թյամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օրենսդիրն իրա վա սու է սահ մա նել դա տա րան 
դի մե լու իրա վուն քի իրաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած իրա վա կար գա վո րում: ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված այս հիմ նա րար իրա վուն քի իրաց ման կար գը և պայ ման նե
րը նա խա տե սող իրա վա կար գա վո րում նե րը պետք է նպա տակ հե տապնդեն ապա հո վե լու 
դա տա կան պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ երաշ խա վո րու մը, 
այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նա ցու մը և ան ձանց իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյու նը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ որո շում
նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
երաշ խա վոր վում են դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան 
իրա վունքնե րը, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու
թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օրենսդի րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ շա հագրգիռ ան ձն իրա վունք ունի նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով դի մել դա
տա րան` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, օրենքնե րով և այլ իրա
վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր իրա վունքնե րի, 
ազա տու թյուն նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա
տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րու ցում է միայն հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 82– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ
ցը հա րուց վում է պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան (գտնվե լու) վայ րի դա տա րան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 86– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 1– ին 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծը հանձնում է այլ դա տա րա նի քննու թյան, եթե 
գոր ծը տվյալ դա տա րա նում քննե լիս պարզ վել է, որ այն վա րույթ է ըն դուն վել ը նդ դա տու
թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ: 
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 87– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`
1. Հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վում է գրա վոր:
2. Հայ ցա դի մու մում պետք է նշվեն`
1) դա տա րա նի ան վա նու մը, որին ներ կա յաց վում է հայ ցա դի մու մը.
2) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց անու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը (այ սու հետ` 

անուն), իրա վա բա նա կան ան ձի ան վա նու մը, նրանց բնա կու թյան (գտնվե լու վայ րի) հաս
ցե նե րը, այդ թվում` հայց վոր քա ղա քա ցու ան ձնագ րային տվյալ նե րը, սո ցիա լա կան քար
տի հա մա րը` դրա առ կա յու թյան դեպ քում, հայց վոր իրա վա բա նա կան ան ձի հարկ վճա
րո ղի հաշ վառ ման հա մա րը և պե տա կան գրանցման կամ պե տա կան գրանցման վկա յա
կա նի հա մա րը.

3) հայ ցա գի նը, եթե հայ ցը են թա կա է գնա հատ ման.
4) հան գա մանքնե րը, որոնց վրա հիմն վում են հայ ցա պա հանջնե րը.
5) հայ ցա պա հանջնե րը հաս տա տող ապա ցույց նե րը.
6) բռնա գանձման են թա կա կամ վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը.
7) հայց վո րի պա հանջնե րը, իսկ մի քա նի պա տաս խա նող նե րի դեմ հայց հա րու ցե լիս 

հայց վո րի` նրան ցից յու րա քան չյու րին ուղղ ված պա հանջնե րը.
8) հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վող փաս տաթղթե րի ցան կը:
Հայ ցա դի մու մում կա րող են նշվել նաև այլ տե ղե կու թյուն ներ, եթե դրանք ան հրա ժեշտ 

են վե ճի ճիշտ լուծ ման հա մար, ինչ պես նաև հայց վո րի միջ նոր դու թյուն նե րը:
3. Հայ ցա դի մումն ստո րագ րում է հայց վո րը կամ նրա կող մից դրա հա մար լիա զոր ված 

ներ կա յա ցու ցի չը: 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 88– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
1. Հայ ցա դի մու մին կցվում է սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան տուր քի վճա

րած լի նե լը հա վաս տող փաս տա թուղթ կամ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` պե տա
կան տուր քի վճար ման ժամ կե տը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը 
նվա զեց նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն:

11. Հայ ցա դի մու մին կա րող են կցվել նաև հայ ցա պա հանջնե րը հաս տա տող ապա
ցույց ներ:

2. Եթե հայ ցա դի մումն ստո րագրված է հայց վո րի ներ կա յա ցուց չի կող մից, դրան 
կցվում է նաև վեր ջի նիս` հայց հա րու ցե լու լիա զո րու թյուն նե րը հա վաս տող լիա զո րա գի րը:

3. Պայ մա նա գիր կնքե լուն հար կադ րե լու մա սին հայ ցա դի մու մին կցվում է հա մա պա
տաս խան պայ մա նագ րի նա խա գի ծը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա վո րը վե րա դարձնում է հայ ցա դի մու մը, եթե չեն պահ պան
վել նույն օրենսգրքի 87– րդ հոդ վա ծում սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու
թյանն առա ջադրվող պա հանջնե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 3– րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` դա տա վո րը վե րա դարձնում է հայ ցա դի մու մը, եթե գործն ը նդ դա
տյա չէ տվյալ դա տա րա նին։ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ դա
տա րան հայց ներ կա յաց նե լը և քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րու ցու մը քա ղա քա ցիա կան դա
տա վա րու թյան առա ջին և ինքնու րույն փուլն է, որից հե տո միայն սկս վում է գոր ծի շար ժը 
և հնա րա վոր է դառ նում դա տա վա րա կան հե տա գա բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու
մը: Դա տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյա նը և վե ճի լուծ մա նը ձեռ նա մուխ է լի
նում իրենց իրա վունքնե րը, ազա տու թյու նե րը կամ օրի նա կան շա հե րը պաշտպա նե լու հա
մար դա տա րան դի մող ան ձանց դի մու մի հի ման վրա (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 2– րդ, 3– րդ, 37– րդ և 38– րդ հոդ ված ներ): Հայ ցային վա րույ թի գոր ծե րը 
հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով, որն իրա վուն քի 
պաշտպա նու թյան վա րույ թի հա րուց ման դա տա վա րա կան մի ջոց է, թեև հայց ներ կա յաց
նե լը գոր ծի հա րուց ման նա խա պայ ման է, այ նու հան դերձ ինքնին բա վա րար չէ քա ղա քա
ցիա կան գործ հա րու ցե լու հա մար: Անհ րա ժեշտ է, որ պես զի հայց վո րի կող մից ներ կա յաց
ված հայ ցա դի մու մը հա մա պա տաս խա նի օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա
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հանջնե րին: Դա տա վո րը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու որո շում կա րող է կա յաց նել 
միայն այն դեպ քում, եթե հայ ցա դի մում ըն դու նե լիս ստու գում և պար զում է, որ հայց վո րը 
հայց հա րու ցե լու իրա վունք ունի, այ սինքն՝ երբ առ կա են հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի նա
խադ րյալ նե րը, և հայց վո րը պահ պա նել է այն հա րու ցե լու (դա տա րան դի մե լու) օրեն քով 
սահ ման ված կար գը, այլ կերպ ասած՝ պահ պան վել են հայ ցա դի մու մի գրա վոր ձևին և բո
վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջնե րը: Հա կա ռակ դեպ քում՝ այդ պա հանջնե րի 
չպահ պա նու մը հիմք է հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու հա մար, և հայց վո րի մոտ ծա գում է 
ան հրա ժեշ տու թյուն վե րաց նե լու հա մա պա տաս խան հայ ցա դի մու մի թե րու թյուն նե րը 
(ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ ված):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա 
են հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու թյա նը առա ջադրվող պա հանջնե րի ձևա կան խախ
տում ներ, ինչ պես նաև պրակ տիկ խո չըն դոտ ներ, որոնք հնա րա վոր է շտկել գոր ծը դա
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում, ապա դա տա վո րը պետք է ձեռ նա մուխ լի նի 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու, իսկ դրա նում առ կա ան հստա կու թյուն նե րը շտկե լու 
գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում, ին չը բխում է « դա տա րան դի մե
լու» և « դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան» իրա վունքնե րից (տե՛ս «Եվրո պա» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ 
«Ս պի տակ կա մար» ՍՊԸ– ի թիվ ԵԱՔԴ/1020/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 24.09.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում նշել, որ հայ ցա դի մու մին ներ կա յաց վող՝ օրեն քով սահ ման ված դա տա
վա րա կան պա հանջնե րից է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, այդ թվում նաև՝ պա տաս խա
նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի հաս ցեն նշե լը: Նման պա հանջ սահ մա նելն 
ինքնան պա տակ չէ և նպա տա կաուղղ ված է այն հար ցի պար զա բան մա նը, թե ներ կա յաց
ված հայ ցա դի մումն ը նդ դա տյա է արդյոք այն դա տա րա նին, որին ներ կա յաց վել է: Այ դու
հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ 
գտնվե լու վայ րի հաս ցեն նշե լը չի կա րող նույ նաց վել այդ հաս ցե ի վե րա բե րյալ հա մա պա
տաս խան ապա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյան հետ: Նման մո տեց ման դեպ
քում ան ձի վրա դրվում է պար տա կա նու թյուն յու րա քան չյուր դեպ քում պա տաս խա նո ղի 
բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րը նշե լիս հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց նել նաև պա
տաս խա նո ղի կող մից որևէ հաս ցե ում բնակ վե լու կամ գտնվե լու վե րա բե րյալ հիմ նա վո
րող ապա ցույց ներ: Մինչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 87– րդ և 
88– րդ հոդ ված նե րի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից նման հետևու թյուն չի կա րող բխեց
վել: Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 87– րդ հոդ վա ծը հստակ 
սահ մա նում է, որ հայ ցա դի մու մում նշվում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, այդ թվում 
նաև՝ պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի հաս ցե նե րը, իսկ նույն 
օրենսգրքի 88– րդ հոդ վա ծը, նա խա տե սե լով հայ ցա դի մու մին կցվող փաս տաթղթե րի 
ցան կը, հայց վո րին չի պար տա վո րեց նում հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց նել նաև պա
տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ ապա ցույց ներ: Ավե լին, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի տրա մա բա նու թյու նից չի բխում 
ապա ցույց նե րը բա ցա ռա պես հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց նե լը՝ նկա տի ունե նա լով 
նաև գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի առ կա յու թյու նը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի՝ հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյա նը և ը նդ դա տու
թյան ինստի տու տին առնչ վող հոդ ված նե րի փոխ կա պակցված մեկ նա բա նու թյու նից 
բխում է, որ օրենսդրո րեն հայց վո րի վրա դրված չէ պար տա կա նու թյուն հայ ցա դի մում ներ
կա յաց նե լիս ներ կա յաց նե լու նաև թույ լատ րե լի ապա ցույց ներ պա տաս խա նո ղի բնա կու
թյան կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ: Հետևա բար գոր ծող օրենսդրու թյամբ հայց վո րի 
վրա դրված է միայն հայ ցա դի մու մում պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րը 
նշե լու պար տա կա նու թյուն: Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան փու լում ը նդ դա տու թյան հար ցը պար զե լիս գոր ծում է պա
տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ հայ ցա դի մու մում նշված հաս
ցե ի հա վաս տի ու թյան կան խա վար կա ծը, որը կա րող է ստուգ վել գոր ծի քննու թյան հե տա
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գա փու լե րում՝ նկա տի ունե նա լով նաև այն հան գա ման քը, որ օրենսդի րը դա տա րա նին 
վե րա պա հել է ը նդ դա տու թյան կա նոն նե րի խախտ մամբ վա րույթ ըն դուն ված գործն այլ 
դա տա րա նի քննու թյա նը հանձնե լու լիա զո րու թյուն:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
«տ վյալ դեպ քում որ պես պա տաս խա նո ղի գտնվե լու վայ րի հաս ցե` հայ ցա դի մու մում 
նշված է Երևան քա ղա քի Նոր Նոր քի 8– րդ զանգվա ծի 36– րդ շեն քի թիվ 12 բնա կա րա նը, 
սա կայն հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց ված փաս տաթղթե րով չի հիմ նա վոր վում, որ վե րը 
նշված հաս ցեն պա տաս խա նո ղի գտնվե լու վայ րի հաս ցեն է»: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 
որո շու մը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, ար ձա նագ րել է, որ «Ըն կե րու թյու նը, որ պես պա
տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյան գտնվե լու վայ րի հաս ցե, հայ ցա դի մու մով նշել է Երևա նի 
Նոր Նորք 8– րդ զանգված, 36 շենք, բնա կա րան թիվ 12 հաս ցեն: Միա ժա մա նակ հայ ցա դի
մու մին կից դա տա րան է ներ կա յաց րել 03.04.2014 թվա կա նի թիվ 227 փո խա դարձ հաշ
վարկ նե րի ակ տի պատ ճե նը, հա մա ձայն որի` Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես մա տա կա րար՝ մի 
կող մից, և Կազ մա կեր պու թյու նը՝ որ պես պար տա պան՝ մյուս կող մից, կազ մել են փո խա
դարձ հաշ վարկ նե րի ակ տը: Նշված ակ տի ուսում նա սի րու թյու նից ակնհայտ է դառ նում, որ 
ակ տը մի կող մից ստո րագրվել է Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից, մյուս կող մից` 
գնորդ Հայկ Օհա նյա նի, ում հաս ցեն ևս նշվել է Երևա նի Նոր Նորք 8– րդ զանգված, 36 
շենք, բնա կա րան 12 հաս ցեն»: Նման պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 
« թեև հայց վոր Ըն կե րու թյու նը, որ պես պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյան հաս ցե, նշել  է 
Երևա նի Նոր Նոր քի 8– րդ զանգված, 36– րդ շենք, թիվ 12 բնա կա րա նը, սա կայն հայ ցա դի
մու մին կից չի ներ կա յաց րել որևէ թույ լատ րե լի ապա ցույց (Կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ
րու թյուն, իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րից կա տար ված հար ցում), որով 
կհիմ նա վոր վեր, որ նշված հաս ցեն իրա կա նում պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյան 
գտնվե լու վայ րի հաս ցեն է»:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը շա րադրված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա
տեքս տում անդրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր
վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը. 

Ըն կե րու թյու նը, ներ կա յաց նե լով 285.500 ՀՀ դրամ և վճար ված պե տա կան տուր քի գու
մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ, հայ ցա դի մու մում նշել է պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու
թյան գտնվե լու վայ րի հաս ցեն, այն է՝ քա ղաք Երևան, Նոր Նորք 8– րդ զանգված, 36– րդ 
շենք, բնա կա րան թիվ 12, այ սինքն՝ հայց վոր կող մը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 87– րդ հոդ վա ծի իմաս տով պահ պա նել է պա տաս խա նո ղի գտնվե լու վայ
րը նշե լու օրենսդրո րեն սահ ման ված պա հան ջը: Մինչ դեռ Դա տա րա նը, հայ ցա դի մու մը վե
րա դարձնե լով, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի որո շու մը թող նե լով օրի նա կան 
ուժի մեջ, հայց վոր կող մի վրա դրել են օրեն քով չսահ ման ված պար տա կա նու թյուն` ներ կա
յաց նել պա տաս խա նո ղի գտնվե լու վայ րի հաս ցեն հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի ապա ցույց
ներ, ին չը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է ան հիմն: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ ը նդ գծում է, որ հայ ցի հա րուց ման փու լում 
հայց վո րը կրում է միայն պա տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի հաս ցեն հայ
ցա դի մու մում նշե լու պար տա կա նու թյուն, հետևա բար տվյալ հար ցի կա պակ ցու թյամբ 
հայց վո րի վրա որևէ այլ պար տա կա նու թյուն դնե լը չի բխում գոր ծող օրենսդրու թյան պա
հանջնե րից և ան հար կի խո չըն դո տում է վեր ջի նիս դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծի հա րուց ման փու լում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 48– րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լի ու թյան վե րա բե րյալ ստո րա դաս դա տա րան
նե րի եզ րա հան գում նե րին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա վա րու թյան 
այս փու լում վկա յա կոչ ված հոդ վա ծը են թա կա է կի րառ ման միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 88– րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում: Մաս նա վո րա պես` 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 88– րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է հայ
ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վող փաս տաթղթե րի ցան կը, որը, սա կայն, չի նե րա ռում պա
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տաս խա նո ղի բնա կու թյան կամ գտնվե լու վայ րի վե րա բե րյալ որևէ փաս տա թուղթ հայ
ցա դի մու մին կցե լու պա հանջ:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը, հայ
ցա դի մու մը վե րա դարձնե լով, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի որո շու մը թող նե
լով օրի նա կան ուժի մեջ, թույլ են տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
87– րդ, 92– րդ հոդ ված նե րի խախ տում ներ՝ սահ մա նա փա կե լով Ըն կե րու թյան՝ դա տա րան 
դի մե լու և դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վունքնե րը: 

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է, ՀՀ քա ղա քա ցիա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
որո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար։

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 222– րդ, 240– րդ և 2411– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

րա նի 21.12.2015 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ` վե րաց նել Երևա նի 
Ավան և Նոր Նորք վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
24.08.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու մա սին» որո շու մը։

2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 
չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



520 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան      Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1324/02/12
դա տա րա նի որո շում                2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1324/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սմ բա տյան 
    Լ. Գրի գո րյան
Դա տա վոր ներ`    Ա. Հու նա նյան  

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հուն վա րի 20– ին,
քննար կե լով ը ստ Մա րու սյա Խո ջու մյա նի դի մու մի` Վեր գուշ Կի րա կո սյա նին ան գոր ծու

նակ ճա նա չե լու մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա
րա նի 01.06.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին» որոշ ման դեմ 
Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ան նա Հով սե փյա 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` Մա րու սյա Խո ջու մյա նը պա հան ջել է Վեր գուշ Կի րա կո սյա նին ճա

նա չել ան գոր ծու նակ: 
Երևա նի Կենտրոն և Նորք– Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 

դա տա րա նի (դա տա վոր` Էդ. Ավե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 03.04.2015 թվա կա նի 
վճռով դի մու մը բա վա րար վել է` Վեր գուշ Կի րա կո սյա նը ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
18.05.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձվել է և սահ ման վել է երկ շա բա թյա ժամ կետ` վե րաքննիչ բո ղո քում թույլ տրված 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու և բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի 01.06.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ
կա յա ցուց չի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձվել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Մա րու սյա Խո ջու մյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
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2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Uահ

մա նադ րու թյան 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա
տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մաuին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այuու հետ` Կոն վեն
ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
210– րդ և 213– րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րա դարձրել է Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի վե

րաքննիչ բո ղո քը՝ առանց մեր ժե լու պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին վեր
ջի նիս միջ նոր դու թյու նը:

Բա ցի այդ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 07.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1197 
որոշ մամբ ար ձա նագրվել է, որ հո գե կան խան գա րում ունե ցող ան ձանց իրա վա կան 
պաշտպա նու թյու նը պետք է նե րա ռի նաև դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քը: 
Մինչ դեռ ան ձի՝ իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե
րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մից օրեն
քով ազատ ված չլի նե լու պայ ման նե րում վեր ջինս զրկ վում է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ
ման հնա րա վո րու թյու նից: Փաս տո րեն, ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր
ծով դի մո ղը և այդ գոր ծով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը դրվում են ակնհայտ ան հա վա
սար պայ ման նե րի մեջ, և նման իրա վա կի րառ պրակ տի կայի ար դյուն քում հո գե կան հի
վան դու թյամբ տա ռա պե լու հիմ քով դա տա րա նի վճռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձն 
ը ստ է ու թյան զրկ վում է ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան իր իրա վուն քից: Հետևա
բար, ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ
տե րի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու
թյու նից պետք է ազատ վեն ոչ միայն դի մող նե րը, այլ նաև ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան
ձինք, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 01.06.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին» որո շու մը:

2.2. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րա դարձնե լով Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ

կա յա ցուց չի վե րաքննիչ բո ղո քը, ղե կա վար վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի դրույթ նե րով և թույլ չի տվել Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի՝ ար դար դա տաքննու թյան 
և դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վունքնե րի որևէ խախ տում: Հետևա բար սույն գոր ծով 
ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման: 

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` գործն ը ստ է ու թյան չլու ծող և 
առան ձին դա տա կան ակ տի ձևով կա յաց վող դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սի բո վան
դա կու թյան, ինչ պես նաև հո գե կան խան գա րում ներ ունե ցող ան ձի՝ իր գոր ծու նա կու թյան վե
րա բե րյալ հար ցի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տի բո ղո
քարկ ման իրա վուն քի ֆի նան սա կան բնույ թի սահ մա նա փակ ման՝ պե տա կան տուր քի վճար
ման պար տա կա նու թյան իրա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 
նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու 
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հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա 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 
օրենսգրքի 234– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, 
այն է` Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
213– րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որը կա րող 
էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա
դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին.

1. ի րա վա չա՞փ է արդյոք պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե
րյալ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու հիմ քով վե րաքննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձնե լու մա սին վե րաքննիչ դա տա րա նի կա յաց րած որո շու մը` այդ որոշ ման եզ րա
փա կիչ մա սում նշված միջ նոր դու թյան մերժման մա սին որևէ եզ րա հանգման բա ցա կա յու
թյան պայ ման նե րում, 

2. արդյո՞ք ֆի զի կա կան ան ձինք պետք է կրեն իրենց գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ 
հար ցի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման 
հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն:

1. 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, 
ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ
պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա
վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ 
և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քննու թյան իրա վունք:

Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են 
նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, կամ նրան ներ կա յաց րած 
ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ ունի օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան
կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային 
դա տաքննու թյան իրա վունք: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 (...) մա
սին ապա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, երբ օրեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճա
րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու թյուն, 
ապա վե րաքննիչ բո ղո քին կցվում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բե րյալ միջ նոր
դու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 213– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձվում է, եթե չեն պահ պան վել նույն 
օրենսգրքի 210– րդ հոդ վա ծի պա հանջնե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 213– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա
մա ձայն` վե րաքննիչ դա տա րա նը, նույն օրենսգրքի 144– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տով սահ ման
ված կար գով, գոր ծը ստա նա լու օր վա նից հե տո` եռօ րյա ժամ կե տում, կա յաց նում է որո շում 
վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին: Որոշ ման մեջ նշվում են բո ղո քում թույլ տրված 
բո լոր առերևույթ խախ տում նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 144– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն` դա տա կան ակ տը, որով ը ստ է ու թյան չի լուծ վում գոր ծը, կա յաց վում է որոշ ման ձևով, 
իսկ նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի 5– րդ են թա կե տի հա մա ձայն` առան ձին ակ տի ձևով կա յաց
ված որոշ ման մեջ պետք է նշվի եզ րա հան գու մը քննարկ վող հար ցով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գործն ը ստ է ու թյան չլու ծող և առան ձին դա տա կան 
ակ տի ձևով կա յաց վող դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում ձևա կերպ վում է դա տա րա նի 
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վերջ նա կան եզ րա հան գումն այն հար ցի շուրջ, որի քննարկ ման ար դյուն քում կա յաց վում է 
այդ որո շու մը: Ը նդ որում, մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում դա տա րա նի 
կող մից կա տար վող եզ րա հան գու մը պետք է ունե նա հստակ, միան շա նակ, ան պայ մա նա
կան, հրա մա յա կան, կա տե գո րիկ բնույթ և բա ցա ռի որո շու մը մեկ նա բա նե լու ան հրա ժեշ տու
թյու նը: Այ սինքն՝ գործն ը ստ է ու թյան չլու ծող դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սը պետք է 
լրիվ և սպա ռիչ կեր պով պա տաս խա նի դա տա րա նի առջև բարձրա ցած այն բո լոր հար ցե
րին, որոնց լուծ ման նպա տա կով կա յաց վում է այդ դա տա կան ակ տը:

Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից ներ կա յաց ված այս կամ այն միջ նոր դու
թյան քննարկ ման ար դյուն քում կա յաց վող որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում, մաս նա վո րա պես, 
դա տա րա նը պար տա վոր է նախևա ռաջ անդրա դառ նալ այդ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ 
բա վա րա րե լու հար ցին, այ նու հետև՝ այդ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու դա
տա վա րա կան հետևանքնե րին: Այլ կերպ ասած՝ դա տա րա նը պար տա վոր է խնդ րո առար կա 
մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի եզ րա փա կիչ մա սում ար տա ցո լել դա տա վա րու թյան մաս նա
կից նե րի կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու մա սին իր եզ
րա հան գու մը, որը պետք է ունե նա հստակ, միան շա նակ և հրա մա յա կան բնույթ: Հա մա պա
տաս խան միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու մա սին դա տա րա նի եզ րա հան գու մը 
որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում հստակ, միան շա նակ և հրա մա յա կան կեր պով ձևա կեր պե լուց 
հե տո միայն դա տա րա նը կա րող է ան ցնել իր որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում այդ եզ րա
հանգման դա տա վա րա կան հետևան քի ամ րագրմա նը, որը ևս պետք է հա մա պա տաս խա նի 
վե րոգ րյալ չա փա նիշ նե րին: 

Այս պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րից մե կում ար տա հայ տել է 
այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ շա հագրգիռ ան ձը, իր դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա
վունքն իրաց նե լիս դա տա վա րա կան օրեն քով նա խա տես ված որևէ միջ նոր դու թյուն հա րու
ցե լով, ակնկա լում է իր կող մից բարձրաց ված հար ցի որո շա կի լու ծում` դա տա րա նի կող մից 
հա մա պա տաս խան որոշ ման կա յաց ման ձևով: Այ սինքն` դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի միջ
նոր դու թյուն հա րու ցե լու իրա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է տվյալ հար ցով որո 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 
օրենսգրքի 144– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա րա նի որոշ մա նը ներ կա
յաց վող պար տա դիր պա հանջ է քննարկ վող հար ցի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան եզ րա
հան գու մը, հետևա բար, այդ պի սի եզ րա հանգման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում բա ցա
կա յում է նաև դա տա րա նի որո շու մը, ին չի ար դյուն քում խախտ վում է ան ձի` դա տա կան 
պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քը: 

Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ վե րաքննիչ բո ղո քի 
հա մար օրեն 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 ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա
զեց նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյու նը, ինչ պես նաև վե րաքննիչ դա տա
րա նի կող մից 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 բե րյալ միջ նոր դու
թյան մեր ժու մը հան դի սա նում են վե րաքննիչ բո ղո քի վե րա դարձման հիմք: Հետևա բար այն 
դեպ քե րում, երբ վե րաքննիչ 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 բե րյալ միջ նոր դու թյուն, վե րաքննիչ դա տա
րա նը պար տա վոր է անդրա դառ նալ այդ միջ նոր դու թյա նը և դրա քննարկ ման ար դյուն քում 
որո շում կա յաց նե լուց հե տո միայն որո շել վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու կամ վա րույթ 
ըն դու նե լու հար ցը (տե՛ս « Ռեք վի եմ» ՍՊԸ– ն ը նդ 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 որո շու մը):

Սույն գոր ծով Դա տա րա նի 03.04.2015 թվա կա նի վճռով Վեր գուշ Կի րա կո սյա նը ճա նաչ
վել է ան գոր ծու նակ (հա տոր 2– րդ, գ.թ. 142– 147): Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցու ցի չը 
Դա տա րա նի նշված վճռի դեմ բե րել է վե րաքննիչ բո ղոք (հա տոր 3– րդ, գ.թ. 4– 8): Վե
րաքննիչ դա տա րա նի 18.05.2015 թվա կա նի որոշ մամբ նշված վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա
դարձվել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ բո ղոք բե րած ան ձը չի վճա րել վե րաքննիչ բո ղո
քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը և չի ներ կա յաց րել պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու մա սին միջ նոր դու թյուն (հա տոր 3– րդ, գ.թ. 17): Վեր գուշ 
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Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցու ցի չը, կրկին բե րե լով վե րաքննիչ բո ղոք, դրան կից ներ կա յաց
րել է նաև վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե
լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն (հա տոր 3– րդ, գ.թ. 30– 36): Վե րաքննիչ դա տա րա նը 
01.06.2015 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա դարձրել է Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի 
կող մից կրկին ներ կա յաց ված վե րաքննիչ բո ղո քը՝ այդ որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա
սում նշե լով, որ «(...) [ բո ղոք բե րած ան ձի] կող մից չի ներ կա յաց վել իր վս տա հոր դի գույ քային 
դրու թյան մա սին որևէ ապա ցույց, (...) որ պի սի պայ ման նե րում (...) 18.05.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ մատ նանշված թե րու թյու նը բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի կող մից ամ բող ջու թյամբ 
չի վե րաց վել, ուս տի վե րաքննիչ բո ղո քը են թա կա է վե րա դարձման (...)»:

Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 01.06.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա
դարձնե լու մա սին» որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա կա յում է վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար 
սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ Վեր գուշ Կի րա կո սյա
նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու մա սին որևէ նշում: Այլ 
կերպ ասած՝ Վե րաքննիչ դա տա րա նի նշված որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սը չի պա րու նա կում 
որևէ հստակ եզ րա հան գում քննարկ վող միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու (վե
րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ չհե
տաձ գե լու) մա սին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.
1)  Վե րաքննիչ դա տա րա նը 01.06.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե

լու մա սին» որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում անդրա դար ձել է վե րաքննիչ բո ղո քի հա
մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ Վեր գուշ Կի րա կո
սյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյա նը,

2)  Վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե
լու վե րա բե րյալ Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյան ան հիմն լի նե լը Վե
րաքննիչ դա տա րա նը դի տել է հիմք՝ վեր ջի նիս կող մից բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա
դարձնե լու հա մար,

3)  Վե րաքննիչ դա տա րա նը 01.06.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե
լու մա սին» որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր
դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու և դրա ար դյուն քում պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հե տաձ գե լու կամ չհե տաձ գե լու վե րա բե րյալ որևէ եզ րա հան գում չի կա տա րել:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով Վե
րաքննիչ դա տա րա նի բո ղո քարկ վող որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի բո վան դա կու թյա նը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն չի հա մա պա տաս խա նում գործն ը ստ է ու թյան չլու
ծող և առան ձին որոշ ման ձևով կա յաց վող դա տա կան ակ տե րի եզ րա փա կիչ մա սին ներ կա
յաց վող պա հանջնե րին: Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վե րաքննիչ բո ղո
քի հա մար օրեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան տուր քը վճար ված չլի նե լու պայ ման
նե րում պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան 
մեր ժու մը վե րաքննիչ բո ղո քի վե րա դարձման հիմք է. այդ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու դա
տա վա րա կան հետևան քը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնելն է: Հետևա բար, բո ղո քարկ
վող որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում Վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր նախևա ռաջ 
ար տա ցո լել պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ Վեր գուշ Կի
րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու մա սին իր եզ
րա հան գու մը, որը պետք է ունե նար հստակ, միան շա նակ և հրա մա յա կան բնույթ: Դրա նից 
հե տո միայն Վե րաքննիչ դա տա րա նը կա րող էր իր որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում ամ րագ
րել այդ եզ րա հանգման դա տա վա րա կան հետևան քի՝ վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու 
մա սին իր եզ րա հան գու մը:

2. 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 14.1– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն` բո լոր մար դիկ հա վա սար են օրեն քի առջև: Խտ րա կա նու թյու նը, կախ ված (...) հաշ
ման դա մու թյու նից (...) կամ ան ձնա կան կամ սո ցիա լա կան բնույ թի այլ հան գա մանքնե րից, 
ար գել վում է:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցին, 
որը հո գե կան խան գար ման հետևան քով չի կա րող հաս կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա
նա կու թյու նը կամ ղե կա վա րել դրանք, կա րող է դա տա րա նով ան գոր ծու նակ ճա նաչ վել` Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման
ված կար գով: Նրա նկատ մամբ սահ ման վում է խնա մա կա լու թյուն:

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

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 70– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 7– րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է դա տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե
րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 171– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա
ձայն` դի մողն ազատ վում է քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ (...) ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի 
քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րից:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի « ժե» կե տի հա մա ձայն` դա
տա րան նե րում  պե տա կան  տուր քի վ ճա րու մից ազատ վում են դի մող նե րը` քա ղա քա ցուն ան
գոր ծու նակ (...) ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դի մում նե րով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հո գե կան խան գա րում ներ ունե ցող ան
ձանց` որ պես խո ցե լի սո ցիա լա կան խմ բի ան դամ նե րի պաշտպա նու թյանն ուղղ ված մի շարք 
մի ջազ գային իրա վա կան փաս տաթղթե րում այդ ան ձանց իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ դա
տա կան պաշտպա նու թյունն ամ րագրվում է որ պես վեր ջին նե րիս իրա վունքնե րի ու ազա տու
թյուն նե րի ապա հով ման կարևո րա գույն երաշ խիք:

Մաս նա վո րա պես, Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ասամբ լե այի 
կող մից 17.12.1991 թվա կա նի թիվ 46/119 բա նաձևով հաս տատ ված հո գե կան հի վան դու թյամբ 
տա ռա պող նե րի պաշտպա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան բա րե լավ ման սկզբունքներն 
ան թույ լատ րե լի են հա մա րում հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ 
որևէ խտ րա կան մո տե ցում, այ սինքն՝ ցան կա ցած տար բե րա կում նե րի, բա ցա ռու թյուն նե րի 
կամ նա խա պատ վու թյուն տա լու դրսևո րում ներ, որոնց ար դյուն քում հո գե կան հի վան դու
թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար ան հնա րին կդառ նա կամ կդժվա րա նա մար դու՝ մի ջազ գայ
նո րեն ճա նաչ ված իրա վունքնե րից հա վա սար օգտվե լը: Վկա յա կոչ ված սկզբունքնե րի հա
մա ձայն` ան ձը, ում գոր ծու նա կու թյու նը հան դի սա նում է քննու թյան առար կա, իրա վունք ունի 
իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կել վե րա դաս դա տա կան ատյան՝ այլ 
շա հագրգիռ ան ձանց հետ հա վա սար պայ ման նե րում: 

Եվրո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 23.02.1999 թվա կա նին ըն դուն
ված «Ան գոր ծու նակ չա փա հաս նե րի իրա վա կան պաշտպա նու թյանն առնչ վող սկզբունքնե
րի մա սին» թիվ R(99)4 հանձնա րա րա կա նով Եվրո պայի խորհր դի ան դամ պե տու թյուն նե րին 
առա ջարկ վում է ան գոր ծու նակ չա փա հաս ան ձանց իրա վա կան պաշտպա նու թյան վե րա բե
րյալ հա մա պա տաս խան օրենսդրա կան կար գա վո րում ներ ամ րագ րե լիս առաջ նորդ վել այդ 
հանձնա րա րա կա նում ամ րագրված սկզբունքնե րով: Այդ սկզբունքնե րի շար քում նե րառ
ված է նաև ան ձի` ան ձամբ լս վե լու իրա վուն քի պահ պան ման սկզբուն քը ցան կա ցած դա
տաքննու թյան ըն թաց քում, որը կա րող է առնչ վել այդ ան ձի գոր ծու նա կու թյա նը, ինչ պես 
նաև ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ ակ տե րի պար բե րա բար վե րա նայ ման և 
պատ շաճ բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան ամ րագ րու մը: 

Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) քննարկ վող հար
ցի կա պակ ցու թյամբ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված ան ձին դա տա վա րա կան իրա վունքնե րից զրկե լը կա րող է ար դա րաց ված լի նել այդ 
ան ձի պաշտպա նու թյան, այլ ան ձանց շա հե րի պաշտպա նու թյան և ար դա րա դա տու թյան 
պատ շաճ իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյամբ: Սա կայն, մյուս կող մից, ան ձին ան գոր ծու
նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ որո շու մը դա տա րա նի կող մից վե րա նայե լու պա հան ջի իրա
վուն քը հան դի սա նում է ան ձի կարևո րա գույն իրա վունքնե րից մե կը, քա նի որ նման գոր ծըն
թա ցը կա րող է ուղ ղա կի ո րեն ազ դել բո լոր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց
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ման վրա, որոնք սահ մա նա փակ վել էին ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ար դյուն քում: 
Նման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը չի կա րող ար դա րաց վել իրա վա չափ նպա տա
կով, որը կա րող է դրվել ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա
վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմ քում (տե՛ս Նա տա լյա Մի խայ լեն կոն ը նդ դեմ Ուկ րաի նայի 
գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 30.05.2013 թվա կա նի վճի ռը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում այդ ֆի զի կա կան ան ձի դա տա
վա րա կան կար գա վի ճա կի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, իր նախ կին որո շում նե րից մե
կում նշել է, որ ան ձի իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քը 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 14.1– րդ հոդ վա ծի ուժով հա վա սա րա պես վե րա բե րում է նաև հո գե կան խան գա րում
ներ ունե ցող ան ձանց՝ որ պես խո ցե լի սո ցիա լա կան խմ բի ան դամ նե րի: Հաշ վի առ նե լով 
այն իրա վա կան հետևանքնե րը, որոնք քա ղա քա ցու հա մար ծա գում են ան գոր ծու նակ ճա
նաչ վե լու դեպ քում, այն է՝ ան ձն անո րոշ ժամ կե տով զրկ վում է ինքնու րույ նա բար, իր գոր
ծո ղու թյուն նե րով իրա վունքներ ձեռք բե րե լու և իրա կա նաց նե լու, իր հա մար քա ղա քա ցիա
կան պար տա կա նու թյուն ներ ստանձնե լու և դրանք կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, ինչ
պես նաև սահ մա նա փակ վում են ան ձի ազա տու թյու նը և ան ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան 
իրա վուն քը՝ օրենսդիրն ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լը թույ լատ րում է բա ցա ռա պես դա
տա կան կար գով: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա
նը պար տա վոր է քա ղա քա ցուն ծա նու ցել ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ իր կող մից 
կա յաց ված վճռի մա սին՝ այդ ան ձին հնա րա վո րու թյուն տա լով օրեն քով սահ ման ված ժամ
կե տում բո ղո քար կե լու տվյալ վճի ռը (տե՛ս ը ստ Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի դի մու մի` Վլա դի միր Օհա նո վին ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լու պա հան ջի մա սին, թիվ ԵՇԴ/0938/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1197 որոշ ման մեջ 
ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հո գե կան խան գա րում ունե ցող ան ձանց 
իրա վա կան պաշտպա նու թյու նը պետք է նե րա ռի, մաս նա վո րա պես, հետևյալ իրա վունքնե
րը. դա տա րա նում լս վե լու իրա վուն քը, դա տա կան քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցու թյան 
իրա վուն քը և դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քը: Այն ան ձանց հա մար, ում գոր
ծու նա կու թյու նը քննվում է դա տա րա նում, պետք է ապա հով վեն իրա վա հա վա սա րու թյան, 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան, դա տա կան պաշտպա նու թյան, ար դար դա տաքննու թյան և 
դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա վունքնե րը: Նշված հիմ նա րար իրա վունքնե րի 
ուժով ցան կա ցած ան ձ, ում գոր ծու նա կու թյան հար ցը քննվում է դա տա րա նում, պետք է 
օժտված լի նի հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով, կրի դա տա վա րա
կան պար տա կա նու թյուն ներ, ինչ պես նաև օգտվի դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կար գա
վի ճա կից բխող դա տա վա րա կան իրա վունքնե րից, նե րա ռյալ` դա տա կան ակ տե րը բո ղո
քար կե լու իրա վուն քը:

Վե րոգ րյալ մի ջազ գային– ի րա վա կան փաս տաթղթե րի և իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 
հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է հետևյալ եզ րա
կա ցու թյան. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րը և իրա
վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նան այն ուղ ղու թյամբ, որ ֆի զի կա կան ան ձն իրեն 
ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ունե նա հա մա պա
տաս խան դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, որը գործ նա կա նում թույլ կտա վեր ջի նիս, inter 
alia, ան ձամբ կամ իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով բո ղո քար կե լու իր նկատ մամբ կա յաց ված 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րը: Այլ կերպ ասած՝ այն ֆի զի կա կան ան ձը, ում գոր ծու նա կու
թյան հար ցը քննվում է դա տա րա նում, պետք է ունե նա դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կար
գա վի ճա կից բխող այն պի սի դա տա վա րա կան իրա վունքներ, որոնք կըն ձե ռեն վեր ջի նիս այդ 
գոր ծի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու 
իրա կան հնա րա վո րու թյուն: 

Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ 
իրաց ման իրա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 28.11.2007 թվա կա նի 
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թիվ ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ ցը կամ 
դի մու մը դա տա րան` իրա վա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջոց ներն են, որոն ցով հիմ նա կան 
իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կրող հան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձը պաշտպան վում է իր իրա վունքնե րի տա րաբ նույթ 
խախ տում նե րից, որոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, այն պես էլ 
մաս նա վոր ան ձանց կող մից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 780 որոշ մամբ հան
գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ
ման իրա վունքն է: 

Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1037 որոշ ման` 
դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինստի տու տի նպա տա կը ոչ միայն ներ կա յաց ված պա
հան ջի մերժման կամ բա վա րար ման իրա վա չա փու թյան ստու գումն է, այլև այս ինստի տուտն 
այն հիմ նա կան և է ա կան իրա վա կան երաշ խիքն է, որի մի ջո ցով ապա հով վում է ստո րա դաս 
դա տա րա նի կող մից ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի հիմ նա կան բա ղադ րա տար րե րի, 
մաս նա վո րա պես` 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սով և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա տես ված դա տա վա րա
կան երաշ խիք նե րի պահ պա նու մը։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առա ջին ատյա նի դա տա րա
նը չի պահ պա նել հի շյալ դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը, քա ղա քա ցին, չու նե նա լով վե
րաքննու թյան իրա վունք, ը ստ է ու թյան զրկ վում է իր գոր ծի ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքն ար դյու նա վե տո րեն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և ար դար դա տաքննու թյան 
իրա վուն քի խախտ ման դեմ պաշտպա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցից:

Վե րո հի շյալ իրա վա կան նոր մե րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ որո
շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
երաշ խա վոր վում են ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու
թյան հիմ նա կան իրա վունքնե րը, որոնց կարևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը դա տա կան ակ տի 
բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինստի տուտն այն իրա վա կան մի ջոցն է, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում ապա 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 իրա կա նաց մա նը (տե՛ս « Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸ– ն ը նդ
դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե ի թիվ ՎԴ3/0347/05/13 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) կող մից հստակ ձևա վոր ված նա խա դե պային իրա վուն քը Պայ
մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րին չի պար տադ րում ստեղ ծել վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ դա
տա կան ատյան ներ, այ նուա մե նայ նիվ, եթե դրանք ստեղծ վել են, պետք է ապա հով վի, որ 
շա հագրգիռ ան ձինք այդ դա տա րան նե րում ևս օգտվեն Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով նա
խա տես ված ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա րար երաշ խիք նե րից, այդ թվում նաև՝ քա ղա
քա ցիա կան իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ դա տա րան դի մե լու 
իրա վուն քից (տե՛ս օրի նակ, Սիալ կովս կան ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 22.03.2007 
թվա կա նի վճի ռը, 103– րդ կետ):

« Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով 20.12.2007 թվա կա նի 
վճռում ՄԻ ԵԴ– ը, կրկ նե լով վե րոն շյալ իրա վա կան դիրքո րո շու մը, կրկին փաս տել է, որ ներ
պե տա կան օրենսդրու թյամբ բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գե րի առ կա յու թյան պայ ման նե
րում Բարձր պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր են ապա հո վել, որ իրենց իրա վա սու
թյան տակ գտնվող ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք վե րաքննիչ դա տա րան նե րում 
ևս օգտվեն Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն նույն երաշ խիք նե րից, որոնք 
նրանք ունեն առա ջին ատյա նի դա տա րա նում: Ը ստ ՄԻ ԵԴ– ի՝ դա տա կան պաշտպա նու թյան 
իրա վուն քը, որի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը, բա ցար ձակ 
չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այ նու հան դերձ, կի րառ ված սահ մա նա փա
կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի 
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մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ իրա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, 
սահ մա նա փա կու մը Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, եթե 
այն իրա վա չափ նպա տակ չի հե տապնդում և եթե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող 
նպա տա կի միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն: Ավե լին՝ այն սահ
մա նա փա կում նե րը, որոնք զուտ ֆի նան սա կան բնույթ ունեն, պետք է ման րակրկիտ քննու
թյան առնվեն՝ ել նե լով ար դա րա դա տու թյան շա հե րից (տե՛ս « Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ– ն 
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴ– ի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, 44– րդ և 45– րդ կե տեր):

25.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 890 որոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 
հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ դա տա րան նե րում 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 իրա վուն քի իրաց ման հնա րա վո րու թյան հետ, ար տա հայ տել է 
այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա րան նե րում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա
կա նու թյու նը չի հե տապնդում դա տա րան դի մե լու սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից ան ձին 
զրկե լու նպա տակ: ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել 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 տապնդում փոխ հա
տու ցել պե տու թյան` ար դա րա դա տու թյան իրա կա նաց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, կան
խար գե լել ակնհայտ ան հիմն հայ ցա դի մում նե րի հոս քը, դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի չա
րա շա հու մը: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ օրենսդի րը, կար գա վո րե լով դա տա
րան նե րում պե տա կան տուր քի գանձման հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, կաշ
կանդ ված է քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան սահ
մա նադ րա կան սկզբունքնե րով, մաս նա վո րա պես, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան սկզբուն քի 
երաշ խա վոր ման պար տա կա նու թյամբ: Ուս տի օրենսդրի պար տա կա նու թյունն է երաշ խա
վո րել պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու թյուն, մի կող մից, դա տա րան նե րում պե տա կան տուրք 
գան ձե լու` պե տու թյան օրի նա վոր շա հի, դա տա րան նե րում պե տա կան տուրք վճա րե լու` ան
ձի սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյան և, մյուս կող մից` դա տա րան նե րի մի ջո ցով իր 
իրա վունքնե րը պաշտպա նե լու` դի մո ղի օրի նա վոր շա հի միջև: Հետևա բար, այդ պի սի հա վա
սա րակշ ռու թյան ապա հո վու մը հե տապնդում է սահ մա նադ րաի րա վա կան նպա տակ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րից մե կում նշել է, որ « Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն 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` օրեն քի ուժով և դա տա րա նի հայե ցո ղու
թյամբ: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծը սպա ռիչ ամ րագ
րել է այն հիմ քե րը, որոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա կան պաշտպա նու թյուն հայ
ցող սուբյեկտն օրեն քի ուժով ազատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Նման հիմ քե
րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում շա հագրգիռ ան ձի կող մից պե տա կան տուր
քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան հա րու ցում և դրա քննար
կում ու լու ծում դա տա րա նի կող մից (տե՛ս Շա մամ Կա րա պե տյանն ը նդ դեմ Արայիկ 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 որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
22– րդ հոդ վածն ամ րագ րում է դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տե լու 
տես քով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու հիմ քե րը` սահ մա նե լով դա տա րան դի մե լու հա մար 
գանձվող պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տե լու դեպ քե րի բա վա կան լայն շրջա նակ: 
Նշված դեպ քե րից մեկն այն է, որ ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ 
դա տա րան դի մում ներ կա յաց նող ան ձինք օրեն քի ուժով ազատ ված են այդ դի մում նե րի հա
մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից: Բա ցի այդ, « Պե տա կան տուր քի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի առա ջին մա սում 
նշված ան ձինք  տուր քի վ ճա րու մից ազատ վում են նաև դա տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե
րի դեմ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար: Ը նդ որում, նմա նա տիպ իրա վա կար գա
վո րում է նա խա տե սում նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգիր քը, որի 
171– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն` դի մողն ազատ վում է քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ 
ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րից: 
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Օ րենսդրա կան նման իրա վա կար գա վո րում նե րից բխում է, որ ֆի զի կա կան ան ձին ան
գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող սուբյեկտնե
րը, այ սինքն՝ այդ ֆի զի կա կան ան ձի ըն տա նի քի ան դամ նե րը, խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մար մի նը կամ հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյան տնօ րի նու թյու նը, օրեն քի ուժով 
ազատ ված են ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի քննու թյան 
հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րից, այդ թվում նաև՝ պե տա կան տուր քի վճար ման պար
տա կա նու թյու նից: Մինչ դեռ օրենսդի րը ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա
բե րյալ գոր ծի քննու թյան առնչու թյամբ դա տա կան ծախ սե րից այդ ֆի զի կա կան ան ձին ազա
տե լու հետ կապ ված որևէ իրա վա կար գա վո րում չի սահ մա նել: Փաս տո րեն, ի տար բե րու
թյուն ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վա
սու թյուն ունե ցող սուբյեկտնե րի, ֆի զի կա կան ան ձն ազատ ված չէ իրեն ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րից, մաս նա վո րա
պես՝ վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուրք վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նից:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի նման իրա վա կար գա վոր ման ար դյուն քում 
ստեղծ վել է այն պի սի իրա վի ճակ, երբ ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա
բե րյալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքննիչ կամ վճռա բեկ բո ղո քի դեպ քում այդ 
ան ձը չի ազատ վում պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
քննարկ վող խնդ րի ամ բող ջա կան լուծ ման հա մար պետք է հիմք ըն դուն վի այն ելա կե
տային դրույ թը, որ ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան 
ակ տե րի դեմ այդ ան ձի կող մից բո ղոք բե րե լու հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը և նրա 
խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լը հա մար վում են սահ մա նադ րա կան ան վե րա
պահ պա հանջ՝ մար դու հիմ նա րար իրա վունք, իսկ այն իրաց նե լու օրենսդրա կան ըն թա ցա
կար գե րը չեն կա րող խա թա րել այդ իրա վուն քի բուն է ու թյու նը կամ օրեն քի բա ցի ար դյուն
քում ար գե լա փա կել այն: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար դա րաց ված չի հա մա րում 
այն իրա վի ճա կը, երբ ֆի զի կա կան ան ձի ան գոր ծու նա կու թյան հար ցի քննու թյան ար դյուն
քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լիս ան գոր ծու նակ ճա նաչ վող ան ձի հա մար 
չի նա խա տես վում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տե լու ար տո նու թյուն այն դեպ քում, 
երբ նման դի մում ներ կա յաց րած ան ձը, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22– րդ 
հոդ վա ծի « ժե» կե տի և 2– րդ մա սի հա մա ձայն, ազատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու
մից: Առ կա իրա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում լիար ժեք կեր պով չի երաշ խա վոր վում 
հո գե կան խան գա րում ներ ունե ցող ան ձի՝ դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա
տաքննու թյան հիմ նա րար իրա վուն քը՝ խո չըն դո տե լով վեր ջի նիս՝ իրեն ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քի իրա վա չափ ու ար դյու
նա վետ իրա ցու մը: Գոր ծող իրա վա կար գա վո րու մը վկա յում է, որ կի րառ ված մի ջո ցի և հե
տապնդ ված նպա տա կի միջև չկա ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն. ստեղծ վել է ոչ իրա վա չափ 
հա վա սա րակշ ռու թյուն ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի վե րա կանգն ման և պե տու թյան 
շա հե րի պաշտպա նու թյան միջև, որն աղա վա ղում է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման սահ
մա նադ րա կան իրա վուն քի է ու թյու նը: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հո գե կան խան գա րում ներ ունե
ցող ան ձինք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա կան հա մա կար գում օժտված լի նե լով 
դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա րար իրա վունքնե րով, 
իրենց գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ հար ցի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա
կան դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քից ազատ ված 
չլի նե լու պայ ման նե րում զրկ վում են իրենց գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ վերջ նա կան դա
տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու, այ սինքն՝ վե րաքննիչ և վճռա բեկ ատյան նե րում վեր ջին նե
րիս դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը պատ շաճ կեր պով իրաց նե լու հնա րա վո րու
թյու նից: Այլ կերպ ասած՝ ֆի զի կա կան ան ձի` իր գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ հար ցի 
քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հա մար 
սահ ման ված պե տա կան տուր քից ազատ ված չլի նե լու ար դյուն քում վեր ջինս զրկ վում է իր 
դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա րար իրա վուն քի բա ղադ
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րա տարր հան դի սա ցող՝ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վուն քի երաշ խա վոր ված 
իրաց ման հնա րա վո րու թյու նից:

Բա ցի այդ, ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քննու
թյան առնչու թյամբ դա տա կան ծախ սե րի գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու հար ցում 
օրենսդի րը տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե րել, մի կող մից, այդ գոր ծե րը դա տա րա նում 
հա րու ցե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող սուբյեկտնե րի և, մյուս կող մից, այն ֆի զի կա կան ան
ձանց միջև, ում ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու հար ցը քննու թյան է առնվում այդ գոր ծե րով: 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 04.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 881 որոշ մամբ 
անդրա դառ նա լով խտ րա կա նու թյան ար գել քի հա մընդ հա նուր սկզբուն քի բո վան դա կու թյա
նը, նշել է, որ այդ սկզբուն քի շրջա նակ նե րում թույ լատ րե լի է հա մա րում օբյեկ տիվ հիմ քով և 
իրա վա չափ նպա տա կով պայ մա նա վոր ված ցան կա ցած տար բե րակ ված մո տե ցում: Խտ րա
կա նու թյան սկզբուն քի խախ տում է հան դի սա նում այն տար բե րակ ված մո տե ցու մը, որը 
զուրկ է օբյեկ տիվ հիմ քից և իրա վա չափ նպա տա կից: Մինչ դեռ հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյալ 
իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի` իր 
գոր ծու նա կու թյան վե րա բե րյալ հար ցի քննու թյան ար դյուն քում կա յաց ված վերջ նա կան դա
տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քից ազատ ված չլի նե լը 
չու նի որևէ օբյեկ տիվ հիմք և չի կա րող հե տապնդել որևէ իրա վա չափ նպա տակ: Հետևա
բար, պե տա կան տուր քի վճար ման գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու հար ցում ֆի զի կա կան 
ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի հա րուց ման իրա վա սու թյուն ունե ցող 
սուբյեկտնե րի և այդ ֆի զի կա կան ան ձի միջև ցու ցա բեր վող տար բե րակ ված մո տե ցու մը 
հան դի սա նում է խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քի խախ տում, ին չը չի կա րող հա մա
հունչ լի նել իրա վա կան պե տու թյա նը և ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյա նը ներ կա յաց
վող պա հանջնե րին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ֆի զի կա կան ան
ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տերն այդ ան ձի կամ 
վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով բո ղո քար կե լու իրա վուն քի պատ շաճ իրաց ման նպա տա
կով այդ ֆի զի կա կան ան ձը պետք է ազատ ված լի նի վե րաքննիչ և վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա
մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից, ին չը հնա րա վո րու
թյուն կտա գործ նա կա նում ապա հո վել նրա ար դար դա տաքննու թյան և դա տա կան 
պաշտպա նու թյան հիմ նա րար իրա վունքնե րը, ինչ պես նաև երաշ խա վո րել հո գե կան խան
գա րում նե րով տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քի կյան
քի կո չու մը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան շրջա նակ նե րում:

Վե րը շա րադրված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում անդրա դառ նա
լով սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծին` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վեր գուշ Կի րա կո
սյա նը պետք է ազատ ված լի նի իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ Դա տա րա նի 
03.04.2015 թվա կա նի վճռի դեմ ներ կա յաց ված վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված 
պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից, քա նի որ միայն այդ դեպ քում հնա րա
վոր կլի նի ապա հո վել ան գոր ծու նակ ճա նաչ վող ան ձի՝ ար դար դա տաքննու թյան և դա տա
կան պաշտպա նու թյան հիմ նա րար իրա վունքնե րի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող դա տա
կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քը, ինչ պես նաև երաշ խա վո րել վեր ջի նիս նկատ մամբ 
խտ րա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քի կյան քի կո չու մը սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
շրջա նակ նե րում:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան, ինչ պես նաև այդ 
միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վո րե լու նպա տա կով Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի գույ քային դրու թյան 
վե րա բե րյալ ապա ցույց նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը որևէ նշա նա կու թյուն 
չու նեն Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար
ցի լուծ ման հա մար, քա նի որ Վեր գուշ Կի րա կո սյա նը սույն գոր ծով չի կա րող կրել վե րաքննիչ 
բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն: Հետևա բար, 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի 01.06.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա
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սին» որո շու մը են թա կա է վե րաց ման, քա նի որ պե տա կան տուր քը վճար ված չլի նե լու և պե
տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան ան հիմն լի
նե լու հիմ քով Վեր գուշ Կի րա կո սյա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ չըն դու նե
լը խախ տում է ան գոր ծու նակ ճա նաչ վող ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան ու ար դար դա
տաքննու թյան հիմ նա րար իրա վունքնե րը:

Նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում է նաև վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում բեր ված փաս տար կը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի ուժով 
վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու և Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 222– րդ, 240– րդ և 2411– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

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

րա նի 01.06.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին» որո շու մը:
2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 

չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



532 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան     Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/3384/02/15
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/3384/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Կա րա խա նյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի օգոս տո սի 03– ին,
քննար կե լով Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սամ վել Մե լի քյա նի վճռա բեկ 

բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 11.01.2016 թվա կա նի որոշ ման դեմ,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ասա տուր Հա րու թյու նյա նը պա հան ջել է հաս տա տել իր և Ըն կե

րու թյան միջև 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամ սից աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի 
ծագ ման փաս տը և պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վճա րել փոխ հա տու ցում մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով՝ 
մինչև դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լը: 

Երևա նի Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Կատ վա լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 09.11.2015 թվա կա նի որոշ
մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձվել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
11.01.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և 
Դա տա րա նի 09.11.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու մա սին» որո շու մը 
թողնվել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի ներ կա յա
ցու ցի չը:

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

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

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 38– րդ և 102– րդ 

հոդ ված նե րը, որոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 189– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տը:
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Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող գոր

ծե րի հիմ նա կան առանձնա հատ կու թյունն այն է, որ դրան ցում բա ցա կա յում է իրա վուն քի 
մա սին վե ճը, մինչ դեռ սույն գոր ծով առ կա է եղել վեճ: Մաս նա վո րա պես՝ Վե րաքննիչ դա
տա րանն ան տե սել է, որ Ասա տուր Հա րու թյու նյա նը ներ կա յաց րել է ոչ թե իրա վա բա նա
կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տի հաս տատ ման դի մում, այլ՝ հայ ցա դի մում, որն ուղղ
ված է եղել կոնկ րետ պա տաս խա նո ղի դեմ՝ ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 102– րդ հոդ
վա ծով սահ ման ված կար գով Ըն կե րու թյու նում որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա
տե լու հան գա ման քը ճա նա չե լու և այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի հար կա դիր պա րա պուր դի 
հա մար վճա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջնե րի մա սին:

Բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա տա րա նի 11.01.2016 թվա
կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց
ված հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` հայ ցային վա րույ թի և հա
տուկ վա րույ թի կար գով գոր ծե րի քննու թյան առանձնա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի 
դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ և հայ ցային 
վա րույթ նե րի առանձնա հատ կու թյուն նե րի լույ սի ներ քո հարկ է հա մա րում անդրա դառ
նալ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը հաս տա
տե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև իրա վուն քի մա սին վե ճի առ
կա յու թյան խնդ րին: 

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա
կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար
դյու նա վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, 
ինչ պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան
կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա
կային քննու թյան իրա վունք:

Հա ման ման բո վան դա կու թյամբ իրա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա
կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով և 63– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սով:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ, 
ունի օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 
ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված իրա վունքնե րի և ազա
տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տաքննու թյան իրա
վունքնե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի (այ սու հետ՝ Եվրո պա կան դա տա րան) որո շում նե րում: 
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Եվրո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար դա
տաքննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն
քը: Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն
ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե
րին և պար տա կա նու թյուն նե րին առնչ վող հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այդ 
դրույ թը մարմ նա վո րում է դա տա րան դի մե լու, այն է՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա
րա նում հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը: Այ դու հան դերձ, դա է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս օգտվե լու Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հիմ քում ըն կած մնա ցած երաշ
խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և արագ բնու թագ րիչ նե
րը, ան շուշտ, ար ժեք չեն ունե նա, եթե այդ գոր ծըն թաց նե րին ըն թացք չի տրվում: 
Դժ վար է պատ կե րաց նել իրա վուն քի գե րա կա յու թյուն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար
դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նե լիս, եթե դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը չի ապա հով
վում (տե՛ս Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 52): 

Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ 
իրաց ման իրա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա
նի թիվ ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ ցը 
կամ դի մու մը դա տա րան իրա վա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջոց ներն են, որոն ցով հիմ
նա կան իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կրող հան դի
սա ցող ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձը պաշտպան վում է իր իրա վունքնե րի տա
րաբ նույթ խախ տում նե րից, որոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, 
այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մից: Իշ խա նու թյան ոտնձգու թյուն նե րից ան ձի 
պաշտպան վե լու ամե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը դա տա րան դի մե լու նրա իրա վունքն է, որը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ իրա վա կան պե տու թյուն նե րում 
ունի սահ մա նադ րա կան (հիմ նա րար) իրա վուն քի բնույթ: 

Ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից ածանցվում է 
պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ապա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ իրա վա
կի րառ գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա
տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ մա
նում է օրենսդի րը: Օրենսդիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտված է գնա հատ ման որո շա կի ազա
տու թյամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օրենսդիրն իրա վա սու է սահ մա նել դա տա րան 
դի մե լու իրա վուն քի իրաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած իրա վա կար գա վո րում: ՀՀ Սահ մա
նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված այս հիմ նա րար իրա վուն քի իրաց ման կար գը և պայ ման նե
րը նա խա տե սող իրա վա կար գա վո րում նե րը պետք է նպա տակ հե տապնդեն ապա հո վե լու 
դա տա կան պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ երաշ խա վո րու մը, 
այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նա ցու մը և ան ձանց իրա վունքնե րի և 
ազա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյու նը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ որո շում
նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
երաշ խա վոր վում են դա տա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա կան 
իրա վունքնե րը, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու
թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օրենսդի րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ շա հագրգիռ ան ձն իրա վունք ունի նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով դի մել դա
տա րան` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, օրենքնե րով և այլ իրա
վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր իրա վունքնե րի, 
ազա տու թյուն նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա
տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րու ցում է միայն հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ դա տա վո րը վե րա դարձնում է հայ ցա դի մու մը, եթե չեն պահ պան
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վել նույն օրենսգրքի 87– րդ հոդ վա ծում սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու
թյանն առա ջադրվող պա հանջնե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 189– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն՝ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նը, գոր ծե րի տա րած քային ը նդ դա տու թյա
նը հա մա պա տաս խան, հաս տա տում է այն փաս տե րը, որոն ցից կախ ված է քա ղա քա ցի նե
րի կամ իրա վա բա նա կան ան ձանց ան ձնա կան կամ գույ քային իրա վունքնե րի ծա գու մը, 
փո փո խու մը կամ դա դա րու մը:

Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը փաս տե րի հաս տատ ման վե րա
բե րյալ քննում է այն գոր ծե րը, որոնք վե րա բե րում են`

1) ան ձանց ազ գակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րին.
2) ան ձի` ուրի շի խնամ քի տակ գտնվե լուն.
3) ծննդյան, որ դեգրման (դս տե րագրման), ամուս նու թյան, ապա հար զա նի և մահ վան 

գրանցմա նը.
4) ան ձի` որո շա կի ժա մա նա կում և որո շա կի հան գա մանքնե րում մահ վա նը, եթե քա

ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանցման մար մին նե րը մեր ժում են մահ վան գրան
ցու մը.

5) ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուն և ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րին.
6) դժբախտ պա տա հա րին.
7) իրա վունք սահ մա նող փաս տաթղթե րի պատ կա նե լու թյա նը, բա ցա ռու թյամբ ան

ձնագ րի և զին վո րա կան փաս տաթղթե րի.
8) սե փա կա նու թյան իրա վուն քով գույ քի տի րա պետ մա նը.
9) ան հաղ թա հա րե լի ուժի առ կա յու թյա նը:
Նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը, օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե

րում, քննում է իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ փաս տեր:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 191– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տի հաս տատ ման վե րա բե րյալ դի մու
մում պետք է նշվի, թե ինչ նպա տա կի հա մար է դի մո ղին ան հրա ժեշտ տվյալ փաս տի 
հաս տա տու մը, ինչ պես նաև բեր վեն դի մո ղի կող մից պատ շաճ փաս տաթղթեր ստա նա
լու կամ կորց րած փաս տաթղթե րը վե րա կանգնե լու ան հնա րի նու թյու նը հաս տա տող 
ապա ցույց ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 192– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
դա տա րանն իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տը հաս տա տում է միայն 
այն դեպ քում, եթե դի մո ղը հնա րա վո րու թյուն չու նի այլ կար գով ստա նա լու այդ փաս տը 
հա վաս տող պատ շաճ փաս տաթղթեր կամ ան հնար է վե րա կանգնել կորց րած փաս
տաթղթե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ յու րա քան չյուր քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի հա րուց ման հիմ քը հայ ցի կամ դի մու մի առ կա յու թյունն է, հետևա բար շա հագրգիռ 
ան ձը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով իր իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա
հե րի դա տա կան պաշտպա նու թյունն իրա կա նաց նում է դա տա րան կամ հայց, կամ դի
մում ներ կա յաց նե լով: Ը նդ որում, կախ ված այն հան գա ման քից, թե քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի հա րուց ման հիմ քում ըն կած է դի մու մը, թե հայ ցա դի մու մը, օրենսդիրն առանձնաց
րել է հա տուկ և հայ ցային վա րույթ նե րը, որոնք մի մյան ցից է ա կա նո րեն տար բեր վում են 
և ունեն գոր ծե րի քննու թյան իրենց բնո րոշ առանձնա հատ կու թյուն ներ: Ը ստ այդմ է լ՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդրա դառ նալ դրան ցից յու րա քան չյու րին: 
Այս պես, հայ ցային վա րույ թը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան հիմ նա կան տե սակն է, 
քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, հո ղային, իսկ օրեն քով նա խա տես
ված դեպ քե րում նաև այլ իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող սուբյեկ տիվ իրա վունքնե
րին, ազա տու թյուն նե րին կամ օրի նա կան շա հե րին վե րա բե րող վե ճե րի քննու թյանն ու 
լուծ մանն ուղղ ված դա տա րա նի գոր ծո ղու թյու նը, որը կար գա վոր վում է քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան իրա վուն քի նոր մե րով: Իրա վուն քի պաշտպա նու թյան հայ ցային վա
րույ թում առ կա են՝ 
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1) կող մի՝ խախտ ված կամ վի ճարկ վող իրա վուն քից ծա գող և օրեն քով սահ ման ված 
որո շա կի կար գով քննու թյան են թա կա նյու թաի րա վա կան պա հանջ, այ սինքն՝ հայց, 

2) սուբյեկ տիվ իրա վուն քի մա սին վեճ, 
3) հա կա դիր շա հե րով օժտված եր կու կող մեր, որոնք օժտված են նաև իրենց իրա

վունքնե րը և օրի նա կան շա հե րը դա տա րա նում պաշտպա նե լու որո շա կի լիա զո րու թյուն
նե րով:

Մինչ դեռ հա տուկ վա րույ թի կար գով դա տա րա նը հաս տա տում է քա ղա քա ցի նե րի կամ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի գույ քային կամ ան ձնա կան ոչ գույ քային իրա վունքնե րի ծագ ման, 
փո փոխ ման կամ դա դար ման հիմք հան դի սա ցող իրա վա բա նա կան փաս տե րի առ կա յու
թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, քա ղա քա ցու որո շա կի իրա վա կան վի ճա կը կամ նրան 
պատ կա նող իրա վուն քը: Հա տուկ վա րույ թը բնո րոշ վում է հետևյալ հատ կա նիշ նե րով՝ 

1) այս տեղ իրա վուն քի մա սին վեճ չկա, քա նի որ դի մողն այլ ան ձանց որևէ նյու թաի
րա վա կան պա հանջ չի ներ կա յաց նում, 

2) հա տուկ վա րույ թին բնո րոշ է ոչ թե վե ճի բա ցա կա յու թյունն ը նդ հան րա պես, այլ դա
տա կան մար մին նե րի քննու թյանն օրեն քով հանձն ված իրա վուն քի մա սին վե ճի բա ցա
կա յու թյու նը, 

3) հա տուկ վա րույ թում դա տա րա նի լուծ մա նը են թա կա իրա վուն քի մա սին վեճ չկա, 
ուս տի այս տեղ չկան նաև հայց վոր ու պա տաս խա նող, այս տեղ կան միայն դի մող ներ և 
շա հագրգիռ այլ ան ձինք,

4) հա տուկ վա րույ թում չկա նաև հայց: 
Այս պի սով, հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րով բա ցա կա յում է իրա վուն քի մա սին վե ճը, իսկ 

շա հագրգիռ ան ձն էլ որևէ մե կի դեմ որևէ պա հանջ չի ներ կա յաց նում: Այ սինքն՝ հա տուկ 
վա րույ թի գոր ծե րով բա ցա կա յում է դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա (ն րա լուծ մա նը 
հանձն ված) իրա վուն քի մա սին վե ճը: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ յու րա
քան չյուր դեպ քում իրա վուն քի վե րա բե րյալ վե ճի առ կա յու թյունն ստու գե լիս դա տա րա
նը պար տա վոր է պար զել, թե արդյո՞ք գոր ծի փաս տե րից ել նե լով առերևույթ առ կա է փո
խա դարձ կապ քննարկ վող փաս տի և այլ ան ձի իրա վունքնե րի միջև, և արդյո՞ք նման փաս
տի հաս տա տու մը կա րող է որևէ կերպ ազ դել այլ ան ձի իրա վունքնե րի ծա վա լի վրա: Ը նդ 
որում, դա տա րա նը յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում վե ճի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու
թյան հար ցը պետք է պար զի՝ ել նե լով տվյալ գոր ծի փաս տե րից, ինչ պես նաև օրեն քով 
և այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված պա հանջնե րից (տե՛ս ը ստ դի մու մի « Ֆիր
մա– ՄՄ» ՍՊԸ– ի՝ հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ճա նա չե լու պա
հան ջի մա սին թիվ 3– 445(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.03.2007 
թվա կա նի որո շու մը)։ 

Ամ փո փե լով վե րը շա րադրված վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիայով երաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով իրաց վում է 
հայ ցային և հա տուկ վա րույթ նե րի մի ջո ցով, որոն ցից յու րա քան չյու րին բնո րոշ են որո շա կի 
առանձնա հատ կու թյուն ներ և դրան ցով պայ մա նա վոր ված՝ հա մա պա տաս խան վա րույ թի 
իրա կա նաց ման հա տուկ ըն թա ցա կարգ:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով սույն որոշ
մամբ բարձրաց ված հար ցադրմա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 38– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան
քային իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյու նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված գոր ծե րի են թա կա յու թյա նը հա մա պա
տաս խան, իրա կա նաց նում է դա տա րա նը:

ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 102– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ անօ րի նա
կան է հա մար վում այն աշ խա տան քը, որն իրա կա նաց վում է առանց աշ խա տան քային 
օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով կնքված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի:
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ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 102– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ անօ րի նա
կան աշ խա տանք կա տա րե լու թույլտ վու թյուն տված և (կամ) աշ խա տան քի հար կադ րող 
գոր ծա տու նե րը կամ նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված կար գով, ինչ պես նաև հա
տու ցում են նման աշ խա տանք կա տա րող նե րին այդ աշ խա տան քի կա տար ման ըն թաց քում 
ոչ աշ խա տո ղի մեղ քով պատ ճառ ված վնաս նե րը: Եթե դա տա կան կար գով հաս տատ ված է, 
որ աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև գո յու թյուն ունեն (գո յու թյուն են ունե ցել) փաս տա ցի աշ
խա տան քային հա րա բե րու թյուն ներ, ապա աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը հա
մար վում են ծա գած այն օր վա նից, երբ աշ խա տո ղը փաս տա ցի ան ցել է աշ խա տան քի: Աշ
խա տո ղը աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը հաս տա տե լու 
նպա տա կով իրա վունք ունի դի մե լու դա տա րան փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու
թյուն նե րի գո յու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում, ինչ պես նաև փաս տա ցի աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում: Դա տա րա նի օրի նա
կան վճռով գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի միջև փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն
նե րի առ կա յու թյան փաս տի հաս տա տու մը չի ազա տում գոր ծա տուին օրեն քով սահ ման
ված պա տաս խա նատ վու թյու նից:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ աշ խա տան քային 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րում ինչ պես աշ խա տո ղի, այն պես էլ գոր ծա տուի իրա վունքնե
րը և օրի նա կան շա հե րը են թա կա են պաշտպա նու թյան: Այս պես, այն դեպ քում, երբ աշ
խա տո ղը գոր ծա տուի հետ գտնվում է փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե
րում, սա կայն գոր ծա տուն հրա ժար վում է նրա հետ կնքել աշ խա տան քային պայ մա նա գիր 
կամ ըն դու նել աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, ապա 
օրենսդիրն աշ խա տո ղին իրա վունք է վե րա պա հել դի մե լու դա տա րան ը նդ դեմ գոր ծա
տուի՝ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը հաս տա
տե լու պա հան ջով: Ը նդ որում, նշված պա հանջն աշ խա տո ղը կա րող է ներ կա յաց նել ինչ
պես փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի գո յու թյան ժա մա նա կա հատ վա
ծում, այն պես էլ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րե լուց հե տո՝ 
մեկ տար վա ըն թաց քում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն
նե րի առ կա յու թյան փաս տը դա տա կան կար գով հաս տա տե լու պա հանջնե րի դեպ քում աշ
խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև ը ստ է ու թյան ծա գում է վեճ իրա վուն քի մա սին: Այ սինքն՝ 
հաս տատ վող փաս տի և այլ ան ձի (տ վյալ դեպ քում՝ գոր ծա տուի) իրա վունքնե րի և պար
տա կա նու թյուն նե րի միջև առա ջա նում է փո խա դարձ կապ, և նման փաս տի հաս տա տումն 
իր հեր թին ազ դում է այլ ան ձի (տ վյալ դեպ քում՝ գոր ծա տուի) իրա վունքնե րի և պար տա կա
նու թյուն նե րի ծա վա լի վրա, քա նի որ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի 
առ կա յու թյան փաս տը դա տա րա նի կող մից հա սա տատ վե լուց հե տո գոր ծա տուի մոտ ծա
գում են ՀՀ աշ խա տան քային օրենսդրու թյամբ սահ ման ված հա մա պա տաս խան իրա
վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Նման պայ ման նե րում, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը 
հաս տա տե լու վե րա բե րյալ աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև վե ճի առ կա յու թյան դեպ քում 
գոր ծը պետք է հա րու ցի և քննվի հայ ցային վա րույ թի կար գով:

Սույն գոր ծով Ասա տուր Հա րու թյու նյա նը 05.11.2015 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ
կա յաց րել Դա տա րան ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան՝ պա հան ջե լով հաս տա տել իր և Ըն կե րու թյան 
միջև 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամ սից աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման 
փաս տը և պար տա վո րեց նել Ըն կե րու թյա նը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա
կա հատ վա ծի հա մար վճա րել փոխ հա տու ցում մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով՝ մինչև դա
տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լը (Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի հայ ցի առար
կան): Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի հայ ցի փաս տա կան հիմ քում ըն կած են հետևյալ փաս
տա կան հան գա մանքնե րը՝ 2014 թվա կա նից հայց վո րը փաս տա ցի աշ խա տան քի է ան ցել 
պա տաս խա նող Ըն կե րու թյու նում և ստա ցել աշ խա տա վարձ: Հայց վո րը բազ միցս դի մել է 
պա տաս խա նող կող մին՝ խնդ րե լով իրեն տրա մադ րել ՀՀ օրենսդրու թյամբ սահ ման ված 
կար գով կնքված գրա վոր աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման 
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ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, սա կայն մինչ օրս որևէ պա տաս խան չի ստա ցել: Հայ ցի 
իրա վա կան հիմ քում ըն կած են ՀՀ աշ խա տան քային օրենսգրքի 37– րդ, 102– րդ հոդ ված
նե րը (գ.թ. 2– 4):

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
տվյալ դեպ քում Ասա տուր Հա րու թյու նյա նը պա հան ջել է հաս տա տել ծա գած աշ խա տան
քային հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տը, մինչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 189– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տով նա խա տես ված չէ ծա գած աշ խա տան քային հա
րա բե րու թյուն նե րի փաս տը հաս տա տե լու իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս
տը: Ուս տի Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցա դի մու մում չեն պահ պան վել ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին են թա կե տի, 
189– րդ և 192– րդ հոդ ված նե րի պա հանջնե րը, որ պի սի պայ ման նե րում հայ ցա դի մու մը են
թա կա է վե րա դարձման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 92– րդ հոդ
վա ծի 1– ին կե տի 1– ին են թա կե տի հիմ քով:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի « Հայ ցա դի մու
մը վե րա դարձնե լու մա սին» որո շու մը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, պատ ճա ռա բա նել է, 
որ փաս տա ցի կա տա րած աշ խա տան քի և դրա դի մաց վար ձատ րու թյուն ստա նա լու ապա
ցույ ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում Ասա տուր Հա րու թյու նյա նը զրկ ված չէր ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված գոր ծե րի են թա կա յու թյա նը հա մա
պա տաս խան աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տը հաս տա տե լու պա հան ջով 
դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մինչ դեռ Ասա տուր Հա րու թյու նյանն իրար է 
միաց րել հայ ցային և հա տուկ վա րույթ նե րը՝ պա հան ջե լով հաս տա տել աշ խա տան քային 
հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տը, որի քննու թյան կար գը սահ ման վում է հա տուկ վա րույ թի 
գոր ծե րի քննու թյան կար գով:

Վե րը շա րադրված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա
դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ դրանք ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ու սում նա սի րե լով սույն գոր ծով ներ կա յաց ված` Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի հայ ցա դի
մու մը, մաս նա վո րա պես՝ հայ ցի առար կան, հայ ցի փաս տա կան և իրա վա կան հիմ քե րը, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով կող մե րի միջև առ կա է իրա վուն քի մա
սին վեճ։ Այս պես, ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյու նից և պա հան ջից հստակ 
հետևում է, որ Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի կող մից Դա տա րան է ներ կա յաց վել ոչ թե իրա
վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տի հաս տատ ման դի մում, այլ հայ ցա դի մում, 
որն ուղղ ված է կոնկ րետ պա տաս խա նո ղի՝ Ըն կե րու թյան դեմ, վեր ջի նիս նկատ մամբ առ
կա է նյու թաի րա վա կան պա հանջ: Ը նդ որում, չնա յած այն հան գա ման քին, որ հայց վո րը 
հայ ցում է փաս տա ցի աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տի հաս
տա տում, որն իր բնույ թով իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաստ է, քա նի որ 
աշ խա տան քային օրենսդրու թյան նոր մե րը դրա հետ կա պում են որո շա կի իրա վա կան 
հետևանքնե րի առա ջաց ման հնա րա վո րու թյուն, այ դու հան դերձ, տվյալ փաս տի հաս տա
տու մը կապ ված է դա տա րա նի են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված իրա վուն քի մա սին վե ճի 
լուծ ման հետ, քա նի որ հաս տատ ման են թա կա փաս տի և սույն գոր ծով պա տաս խա նող 
Ըն կե րու թյան իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյունննե րի միջև առ կա է փո խա դարձ կապ, 
հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված փաս տի հաս տա տու մը կա րող է 
իրա կա նաց վել միայն հայ ցային վա րույ թի կար գով, որ պի սի ըն թա ցա կար գը պահ պան
վել է հայց վո րի կող մից:

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով 
նյու թաի րա վա կան վե ճի առ կա յու թյան և այդ հիմ քով հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու պա րա
գա յում գոր ծը պետք է քննվի և լուծ վի հայ ցային վա րույ թի կար գով, որ պի սի պայ ման նե
րում ան հիմն է Վե րաքննիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, թե Ասա տուր Հա րու
թյու նյա նը զրկ ված չէր աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տը հաս տա տե լու պա
հան ջով հա տուկ վա րույ թի կար գով դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից: 
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Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը, վե րա դարձնե լով Ասա
տուր Հա րու թյու նյա նի հայ ցա դի մու մը, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը 
թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, խախ տել են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենս գրքի 92– րդ և 189– րդ հոդ ված նե րը՝ սահ մա նա փա կե լով Ասա տուր Հա րու թյու նյա նի 
դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը: 

Վճռա 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 օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի ուժով վճռա բեկ բո
ղո քը բա վա րա րե լու, Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ակտ 
կա յաց նե լու հա մար: 

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

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

րա նի 11.01.2016 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ վե րաց նել Երևա նի 
Մա լա թիա– Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
09.11.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու մա սին» որո շու մը։

2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 
չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան         Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ/0011/16/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ/0011/16/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Լ. Գրի գո րյան 
Դա տա վոր ներ`    Ա. Հու նա նյան
    Մ. Հար թե նյան 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի փետրվա րի 04– ին,
քննար կե լով Մե րու ժան Ղա զա րյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա

կան դա տա րա նի 08.05.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին» որոշ
ման դեմ՝ ը ստ ՌԴ պաշտպա նու թյան նա խա րա րու թյան Պոլևա յա Դաշ տային փոստ թիվ 
04436 զո րա մա սի (այ սու հետ` Զո րա մաս) միջ նոր դու թյան` թիվ 2– 22/2014 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5– րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա տա րա նի 19.03.2014 
թվա կա նի վճի ռը ՀՀ տա րած քում 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 հանջնե 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 րա մա սը պա հան ջել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, փոստ 

թիվ 0043, ք. Երևան, Արա րա տյան փո ղոց, 99– րդ շենք հաս ցե ում գտնվող՝ Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան 5– րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա տա րա նի կող մից թիվ 2– 22/2014 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով 19.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված վճի ռը ճա նա չել ՀՀ տա րած քում և կի
րա ռել հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ:

ՀՀ Շի րա կի մար զի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նը (դա տա վոր՝ Մ. Գևոր գյան) 
(այ սու հետ` Դա տա րան) 16.02.2015 թվա կա նին որո շել է. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, 
0043, ք. Երևան, Արա րա տյան փո ղոց, 99 շենք հաս ցե ում գտնվող 5– րդ կա յա զո րային զին
վո րա կան դա տա րա նի կող մից թիվ 2– 22/2014 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 19.03.2014 թվա կա
նին կա յաց րած վճի ռը ճա նա չել ՀՀ տա րած քում և հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա
ռել` Զ/Մ պ.պ թիվ 04436 զո րա մա սի հրա մա նա տա րի հայցն ը նդ դեմ նույն զո րա մա սի նախ
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կին զին ծա ռայող, պա հես տի են թաս պա Մե րու ժան Ղա զա րյա նի և նրա ըն տա նի քի ան դամ
նե րի` ծա ռայո ղա կան բնա կե լի տա րած քից վտա րե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րա րել: Կորց
րած ճա նա չել Մե րու ժան Ղա զա րյա նի և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի իրա վուն քը` որ պես 
ծա ռայո ղա կան բնա կե լի տա րա ծու թյուն օգ տա գործ վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Գյում րի քա ղա քի Շի րա կա ցի փո ղո ցի թիվ 8 զին վո րա կան ավա նի 10– րդ շեն քի թիվ 9 բնա
կա րա նի նկատ մամբ: Մե րու ժան Ղա զա րյա նին և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րին պար տա վո
րեց նել ազա տե լու վե րը նշված ծա ռայո ղա կան բնա կա րա նը»:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
08.05.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Մե րու ժան Ղա զա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձվել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մե րու ժան Ղա զա րյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է « Քա ղա քա ցիա կան, ըն տա նե կան և քրե ա կան 

գոր ծե րով իրա վա կան օգ նու թյան և իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին» 22.01.1993 
թվա կա նի Մինսկի կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Մինսկի կոն վեն ցիա) 55– րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը, խախ տե լով Մինսկի կոն վեն

ցիայի պա հանջնե րը, հարկ չհա մա րե լով պատ շաճ ձևով ստու գել ՌԴ 5– րդ կա յա զո րի զին
վո րա կան դա տա րա նի որոշ ման օրի նա կա նու թյու նը և չտե ղե կաց նե լով շա հագրգիռ կող մե
րին (տ վյալ գոր ծով կա տա րո ղա կան թեր թին ծա նո թա ցել է միայն 07.04.2015 թվա կա նին) 
կա յա նա լիք դա տա կան նիս տի վայ րի և օր վա մա սին, ճա նա չել է օտա րերկ րյա դա տա րա նի 
վճի ռը, որն ուղ ղա կի ո րեն մի ջամ տում և խախ տում է ՀՀ ինքնիշ խա նու թյու նը և թույլ է տա լիս 
անօ րի նա կան ճա նա պար հով վտա րել ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին, որոնք հաշ վառ ված են և բնակ
վում են Գյում րի քա ղա քի Շի րա կա ցի փո ղո ցի 8– րդ զին վո րա կան ավա նի 10– րդ շեն քի թիվ 
9 բնա կա րա նում:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով, որ վե րը նշված հան գա մանքնե րի օրի նա կա նու
թյու նը հնա րա վոր է ստու գել միայն վե րաքննու թյան կար գով տվյալ ակ տի բո ղո քարկ ման 
ար դյուն քում, վե րա դարձրել է վե րաքննիչ բո ղո քը` բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի բո ղո
քար կումն ու վե րաքննու թյունն օրեն քով նա խա տես ված չլի նե լու հիմ քով:

Բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա րա նի 08.05.2015 թվա
կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել հա մա պա տաս խան ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա
րան` նոր քննու թյան»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի 
դա տա րան նե րի՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և 
կա տար ման մա սին ներ պե տա կան դա տա րան նե րի որո շում նե րի բո ղո քարկ ման իրա վա կան 
հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 
միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադրմա նը. արդյո՞ք օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե
րի դա տա րան նե րի՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած դա տա կան ակ տե րը ճա նա չե
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լու և կա տար ման թույ լատ րե լու կամ ճա նա չու մը և կա տա րու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ 
ՀՀ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տի հա մա ձայն` Սահ մա նադ րու թյունն ունի բարձրա գույն իրա վա բա նա կան ուժ, և նրա նոր
մե րը գոր ծում են ան մի ջա կա նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ օրենքնե րը 
պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, 
ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ
պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա
վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ 
և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քննու թյան իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե
տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան 
առա ջին ատյա նի, վե րաքննիչ դա տա րան նե րը և վճռա բեկ դա տա րա նը, իսկ օրեն քով նա
խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև մաս նա գի տաց ված դա տա րան ներ:

« Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու
թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ, ունի 
օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե
տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի  22– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նին են են թա կա բո լոր գոր ծե րը, բա ցա ռու թյամբ վար չա կան դա տա րա նի 
են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն` ը նդ հա
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րը կա րող են բո ղո քարկ վել միայն վե
րաքննու թյան կար գով:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 39– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` վե րաքննիչ դա տա
րանն իր իրա վա սու թյան սահ մա նում վե րա նա յում է ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան
նե րի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1401– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա
մա ձայն` ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տե րը կա րող են բո ղո քարկ վել միայն վե րաքննու թյան կար գով: 

Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ 
իրաց ման իրա վա կան խնդ րին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ– 719 որոշ ման մեջ ար տա հայ տել է հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ ցը կամ 
դի մու մը դա տա րան` իրա վա կան պաշտպա նու թյան այն մի ջոց ներն են, որոն ցով հիմ նա կան 
իրա վունքնե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կրող հան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձը պաշտպան վում է իր իրա վունքնե րի տա րաբ նույթ 
խախ տում նե րից, որոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րային իշ խա նու թյան, այն պես էլ 
մաս նա վոր ան ձանց կող մից: Իշ խա նու թյան ոտնձգու թյուն նե րից ան ձի պաշտպան վե լու 
ամե նաար դյու նա վետ մի ջո ցը դա տա րան դի մե լու նրա իրա վունքն է, որը Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ իրա վա կան պե տու թյուն նե րում ունի սահ մա նադ րա
կան (հիմ նա րար) իրա վուն քի բնույթ: 

Ան ձի` դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քից ածանցվում է պե
տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ապա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ իրա վա կի
րառ գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա
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կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ մա նում է 
օրենսդի րը: Օրենսդիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտված է գնա հատ ման որո շա կի ազա տու
թյամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օրենսդիրն իրա վա սու է սահ մա նե լու դա տա րան դի մե
լու իրա վուն քի իրաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած իրա վա կար գա վո րում: ՀՀ Սահ մա նադ
րու թյամբ երաշ խա վոր ված այս հիմ նա րար իրա վուն քի իրաց ման կար գը և պայ ման նե րը 
նա խա տե սող իրա վա կար գա վո րում նե րը պետք է նպա տակ հե տապնդեն ապա հո վե լու դա
տա կան պաշտպա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ երաշ խա վո րու մը, այլ 
խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նա ցու մը և ան ձանց իրա վունքնե րի և ազա
տու թյուն նե րի գործ նա կա նում ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 780 որոշ ման 
մեջ ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա
վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո
քարկ ման իրա վունքն է: Ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ– 1037 որոշ ման մեջ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րոշ ման` դա տա կան ակ տե րի բո
ղո քարկ ման ինստի տու տի նպա տա կը ոչ միայն ներ կա յաց ված պա հան ջի մերժման կամ բա
վա րար ման իրա վա չա փու թյան ստու գումն է, այլև այս ինստի տուտն այն հիմ նա կան և է ա
կան իրա վա կան երաշ խիքն է, որի մի ջո ցով ապա հով վում է ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից 
ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի հիմ նա կան բա ղադ րա տար րե րի, մաս նա վո րա պես` 
27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով 
և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տով նա խա տես ված դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րի 
պահ պա նու մը։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առա ջին ատյա նի դա տա րա նը չի պահ պա նել հի
շյալ դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը, քա ղա քա ցին, չու նե նա լով վե րաքննու թյան իրա վունք, 
ը ստ է ու թյան զրկ վում է իր գոր ծի ար դար դա տաքննու թյան իրա վունքն ար դյու նա վե տո րեն 
իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի խախտ ման դեմ 
պաշտպա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցից:

Վե րո հի շյալ իրա վա կան նոր մե րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ որո
շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
երաշ խա վոր վում են ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտպա նու թյան և ար դար դա տաքննու
թյան հիմ նա կան իրա վունքնե րը, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օրենսդի րը: ՀՀ Սահ
մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա
ղադ րիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման իրա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինստի տուտն իրա վա կան 
մի ջոց է, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս որո շա կի ըն թա ցա կար գի մի ջո ցով գործ նա կա նում 
ապա 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 իրա կա նաց մա նը:

Բո ղո քարկ ման իրա վուն քի վե րա բե րյալ վերն ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րի հա մա տեքս տում անդրա դառ նա լով սույն որոշ մամբ բարձրաց ված հար ցադրմա նը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2476– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 1– ին 
պար բե րու թյան հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային պայ մա նագ րե
րին հա մա պա տաս խան, օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծե րով կա յաց րած վճիռ նե րը, որո շում նե րը, ինչ պես նաև օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի 
ար բիտ րա ժային տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րը և որո շում նե րը (այ սու հետ` դա տա կան ակ տեր), 
որոնք 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:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2477– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն` օտա րերկ րյա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ գային ար
բիտ րա ժի որո շու մը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նե լիս Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան իրա վա սու դա տա րա նը պար զում է միայն, թե որ քա նով է օտա րերկ րյա պե տու
թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ գային ար բիտ րա ժի որո շու մը հա մա պա
տաս խա նում այն պա հանջնե րին, որոնք սահ ման ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
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հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րով: Հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ
մա նագ րի պա հանջնե րը պահ պա նած լի նե լու և ճա նա չու մը մեր ժե լու` տվյալ մի ջազ
գային 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 իրա վա սու դա տա րա նը որո շում է կա յաց նում օտա րերկ րյա պե
տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ գային ար բիտ րա ժի որո շու մը Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա չե լու մա սին: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա
ձայն` օտա րերկ րյա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ գային ար բիտ
րա ժի որո շու մը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա սու դա տա
րա նի կա յաց րած որո 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 օրեն քով սահ ման ված կար գով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ անդրա դար ձել է օտա
րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման հար ցին, մաս նա վո րա պես, 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ինքնիշ խա
նու թյու նը են թադ րում է պե տա կան իշ խա նու թյան գե րա կա յու թյուն, ինքնու րույ նու թյուն և 
ան կա խու թյուն, ինչն իր մեջ նե րա ռում է նաև պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում ար դա րա
դա տու թյուն իրա կա նաց նե լու բա ցա ռիկ իրա վա սու թյու նը: Հետևա բար օտա րերկ րյա դա
տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ինքնըս տին քյան չեն կա րող ունե նալ 
իրա վա կան գոր ծո ղու թյան այն հատ կա նիշ նե րը (պար տա դի րու թյուն, ան հեր քե լի ու թյուն, 
կա տա րե լի ու թյուն, նա խա դա տե լի ու թյուն), ինչ ունեն ներ պե տա կան դա տա րան նե րի օրի
նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը: Միև նույն ժա մա նակ պե տու թյան ինքնիշ խա
նու թյու նը չի բա ցա ռում օտա րերկ րյա 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 նախևա ռաջ մի ջազ
գային հա մա գոր ծակ ցու թյան դրսևո րում է: Վե րը նշվա ծով պայ մա նա վոր ված՝ օրենսդի րը 
նա խա տե սել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րի ճա
նաչ ման և կա տար ման կարգ՝ այդ ակ տե րի ճա նաչ ման իրա վա սու թյու նը վե րա պա հե լով 
ՀՀ դա տա րան նե րին: Միա ժա մա նակ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ կա տա րում պա
հան ջող օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տի ճա նա չումն իրե նից ներ կա յաց նում է ՀՀ դա տա
րան նե րի կող մից այդ ակ տե րին այն պի սի իրա վա կան հատ կա նիշ նե րի տրա մադ րում, 
որոն ցով օժտված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի` օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը, և թույ լատ րում այդ ակ տի իրա վա կան գոր ծո ղու թյու նը Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում: Այլ կերպ ասած՝ կա տա րում պա հան ջող օտա
րերկ րյա դա տա կան ակ տը միայն ճա նաչ ման ար դյուն քում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում ձեռք բե րում պար տա դի րու թյան և կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ ներ։ Ը նդ որում, 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2476– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի և 2477– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տի փոխ կա պակցված վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ՀՀ– ում ճա նաչ
ման են թա կա են օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի` քա ղա քա ցիա կան գոր ծե
րով կա յաց րած վճիռ նե րը, որո շում նե րը, օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ար բիտ րա ժային 
տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րը և որո շում նե րը, ինչ պես նաև մի ջազ գային ար բիտ րա ժի որո
շում նե րը, որոնք կա տա րում են են թադ րում (տե՛ս ը ստ «Ին տեր պայպ Ուկ րաի նա» ՍՊԸ– ի 
միջ նոր դու թյան` Ուկ րաի նայի առևտ րաար դյու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի ջազ
գային կո մեր ցի ոն ար բիտ րա ժային 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 հանջնե րի 
մա սին թիվ ԵԿԴ/0024/16/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 
թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րում հա վե լել, որ օրենսդի րը, նա խա տե սե լով ՀՀ– ում օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տե
րի ճա նաչ ման և կա տար ման հնա րա վո րու թյուն, այ դու հան դերձ, այն չի սահ մա նել որ պես 
բա ցար ձակ և ոչնչով չպայ մա նա վոր ված իրա վունք, մաս նա վո րա պես, օրենսդիրն ամ րագ
րել է, որ ՀՀ իրա վա սու դա տա րա նը պար տա վոր է պար զել, թե որ քա նով է օտա րերկ րյա 
պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ գային ար բիտ րա ժի որո շու մը հա մա
պա տաս խա նում այն պա հանջնե րին, որոնք սահ ման ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րով: ՀՀ իրա վա սու դա տա րա նը կա րող է 
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որո շում կա յաց նել օտա րերկ րյա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի ջազ
գային ար բիտ րա ժի որո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա չե լու մա սին միայն 
այն դեպ քում, եթե պահ պա նած են հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րի պա
հանջնե րը և բա ցա կա յում են ճա նա չու մը մեր ժե լու` տվյալ մի ջազ գային պայ մա նագ րով նա
խա տես ված հիմ քե րը: Վե րո շա րադ րյա լից հետևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգիր քը թեև օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րի ճա նա չու մը և կա տա րու մը մեր
ժե լու ինքնու րույն հիմ քեր չի նա խա տե սել, սա կայն իմ պե րա տիվ կեր պով ամ րագ րել է, որ 
ՀՀ իրա վա սու դա տա րան նե րը նմա նա տիպ միջ նոր դու թյուն ներ քննե լիս նախևա ռաջ պար
տա վոր են պար զել օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տե րի ճա նա չու մը և կա տա րու մը մեր ժե լու՝ 
հա մա պա տաս խան մի ջազ գային պայ մա նագ րով սահ ման ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը:

Մինսկի կոն վեն ցիայի (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ուժի մեջ է մտել 
21.12.1994 թվա կա նին) 51– րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր Պայ մա նա վոր
վող կողմ, նույն կոն վեն ցիայով նա խա տես ված պայ ման նե րով, ճա նա չում և կա տա րում է այլ 
Պայ մա նա վոր վող կող մե րի տա րածք նե րում ըն դուն ված հետևյալ որո շում նե րը՝ քա ղա քա
ցիա կան և ըն տա նե կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան մար մին նե րի որո շում նե րը, նե րա
ռյալ՝ նման գոր ծե րով դա տա րա նի հաս տա տած հաշ տու թյան հա մա ձայ նագ րերն ու դրա մա
կան պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ նո տա րա կան ակ տե րը «այ սու հետ՝ որո շում ներ»:

Մինսկի կոն վեն ցիայի 54– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
1. 51– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված որո շում նե րի ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման 

թույլտ վու թյան մա սին միջ նոր դու թյուն նե րը քննվում են այն Պայ մա նա վոր վող կող մի դա
տարան նե րում, որի տա րած քում պետք է իրա կա նաց վի հար կա դիր կա տա րու մը:

2. Որո շում նե րի ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման թույլտ վու թյան մա սին միջ նոր
դություն նե րը քննող դա տա րա նը սահ մա նա փակ վում է պար զե լով, որ պահ պան ված են 
նույն կոն վեն ցիայով նա խա տես ված պայ ման նե րը: Եթե այդ պայ ման նե րը պահ պան ված են, 
դա տա րա նը որո շում է կա յաց նում հար կա դիր կա տար ման մա սին:

3. Հար կա դիր կա տար ման կար գը որոշ վում է այն Պայ մա նա վոր վող կող մի օրենսդրու
թյամբ, որի տա րած քում պետք է իրա կա նաց վի հար կա դիր կա տա րու մը:

Մինսկի կոն վեն ցիայի 55– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
1. 52– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված որո շում նե րի ճա նա չու մը և հար կա դիր կա տար ման 

թույլտ վու թյու նը կա րող են մերժվել, եթե՝ 
ա) այն Պայ մա նա վոր վող կող մի օրենսդրու թյա նը հա մա պա տաս խան, որի տա րած քում 

կա յաց վել է որո շու մը, վեր ջինս օրի նա կան ուժի մեջ չի մտել կամ են թա կա չէ կա տար ման, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ որո շու մը են թա կա է կա տար ման մինչև օրի նա կան ուժի 
մեջ մտ նե լը,

բ) պա տաս խա նո ղը չի մաս նակ ցել դա տա վա րու թյանն այն պատ ճա ռով, որ նրան կամ 
նրա կող մից լիա զոր ված ան ձին պատ շաճ ձևով և ժա մա նա կին չի հանձն վել դա տա րան ներ
կա յա նա լու մա սին ծա նու ցա գի րը,

գ) այն Պայ մա նա վոր վող կող մի տա րած քում, որ տեղ պետք է ճա նաչ վի և կա տար վի 
որո շու մը, միև նույն կող մե րի միջև, միև նույն առար կայի մա սին և միև նույն հիմ քե րով գոր ծով 
ավե լի վաղ ըն դուն վել է օրի նա կան ուժի մեջ մտած որո շում կամ առ կա է եր րորդ պե տու թյան 
դա տա րա նի ճա նաչ ված որո շու մը, կամ էլ եթե այդ Պայ մա նա վոր վող կող մի մար մինն այդ 
գոր ծով քննու թյուն է սկսել ավե լի վաղ,

դ) գոր ծը, նույն Կոն վեն ցիայի դրույթ նե րի հա մա ձայն, իսկ նրա նով չնա խա տես ված դեպ
քե րում՝ այն Պայ մա նա վոր վող կող մի օրենսդրու թյամբ, որի տա րած քում որո շու մը պետք է ճա
նաչ վի և կա տար վի, պատ կա նում է այդ կող մի մարմ նի բա ցա ռիկ իրա վա սու թյա նը, 

ե) բա ցա կա յում է պայ մա նագ րային ը նդ դա տու թյան գոր ծով կող մե րի հա մա ձայ նու թյու
նը հաս տա տող փաս տա թուղ թը,

զ) լրա ցել է հար կա դիր կա տար ման վա ղե մու թյան ժամ կե տը՝ նա խա տես ված այն 
Պայ մա նա վոր վող կող մի օրենսդրու թյամբ, որի դա տա րա նը կա տա րում է հանձնա րա րու
թյուն նե րը:
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Մինսկի կոն վեն ցիայի 55– րդ հոդ վա ծով ամ րագրված մերժման հիմ քե րի վեր լու ծու թյու
նից հետևում է, որ դրանց նա խա տե սումն ինքնան պա տակ չէ և ան մի ջա կա նո րեն պայ մա
նա վոր ված է ինչ պես դա տա կան վե ճի կող մե րի սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի, այն պես էլ պե
տու թյան և հա սա րա կու թյան շա հե րի պաշտպա նու թյամբ: Այս պես, օրի նակ, այն պի սի հիմ
քեր, ինչ պի սիք են՝ օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու հան գա ման քը, 
կող մի պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու փաս տը, նույն կող մե րի միջև նույն առար կայի մա սին և 
միև նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բե րյալ ավե լի վաղ ուժի մեջ մտած որոշ ման բա ցա կա յու թյու
նը, կոչ ված են կան խե լու դեռևս կա տա րե լի ու թյան հատ կա նիշ ձեռք չբե րած կամ դա տա վա
րա կան ըն թա ցա կար գի խախտ մամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի ճա նա չու մը և կա տա
րու մը՝ երաշ խա վո րե լով մյուս կող մի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քը: Ը նդ որում, 
այդ պի սի հիմ քե րի ամ րագ րու մը եր կուս տեք հա վա սա րակշ ռում է ինչ պես « հայց վո րի», այն
պես էլ « պա տաս խա նո ղի» շա հե րը: Մաս նա վո րա պես, « հայց վո րի» հա մար ակնհայտ է, որ 
սպա ռիչ ամ րագրված հիմ քե րից բա ցի որևէ այլ հիմ քով չի կա րող մերժվել դա տա կան ակ տը 
ճա նա չե լու և կա տար ման թույ լատ րե լու իր միջ նոր դու թյու նը՝ նկա տի ունե նա լով ներ պե տա
կան օրենսդրու թյամբ հա մա պա տաս խան հիմ քե րի բա ցա կա յու թյու նը: Ինչ վե րա բե րում է 
« պա տաս խա նո ղին», ապա, ինչ պես ար դեն նշվեց, վկա յա կոչ ված հիմ քե րը կոչ ված են կան
խե լու վեր ջի նիս դա տա վա րա կան իրա վունքնե րի խախտ մամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տի 
ճա նա չու մը և դրա կա տա րու մը: Այլ կերպ ասած` մերժման հիմ քե րի նա խա տե սու մը բխում է 
ան ձի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քից, իսկ դրանց իրա վա չափ կի րա ռումն ար
դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի իրաց ման կարևոր նա խա պայ մանն է:

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օտա րերկ րյա պե տու
թյան դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը ոչ միայն են թադ րում է ՀՀ իրա վա սու 
դա տա րա նի կող մից այդ դա տա կան ակ տի ճա նաչ մա նը խո չըն դո տող հա մա պա տաս խան 
մի ջազ գային պայ մա նագ րով ամ րագրված հիմ քե րի առ կա յու թյան ստու գում, այլև՝ նշված 
հան գա մանքնե րի պարզ ման ուղ ղու թյամբ իրա վա սու դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի օրի
նա կա նու թյու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը բո ղո քար կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն:

Վե րը շա րադրվա ծով հան դերձ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդի
րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2476– 2477– րդ հոդ ված նե րով կար
գա վո րե լով օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի որո շում նե րը ճա նա չե լու հետ 
կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքում չի նա խա տե սել այն պի սի իրա վա կար գա վո րում, որը հնա րա վո րու թյուն կտա 
բո ղո քար կե լու օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով 
կա յաց րած դա տա կան ակ տե րը ճա նա չե լու և կա տա րու մը թույլատ րե լու կամ այդ պի սի ակ
տի ճա նա չու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի որո շու մը` դրա նով իսկ բա ցա ռե լով դրա 
օրի նա կա նու թյունն օրեն քով սահ ման ված կար գով վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նը, այ նինչ, 
ը ստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1190 որոշ ման մեջ 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րոշ ման` վեր ջի նիս առ կա յու թյունն ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի ապա հով ման 
հա մա տեքս տում:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օտա րերկ րյա պե տու թյուն
նե րի դա տա րան նե րի քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած դա տա կան ակ տե րը ճա նա չե
լու և կա տա րու մը թույ լատ րե լու կամ այդ պի սի ակ տի ճա նա չու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ դա
տա րա նի որոշ ման բո ղո քարկ ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյունն ան ձին 
ոչ իրա վա չա փո րեն զրկում է դա տա կան պաշտպա նու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի 
բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քից:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նույ նիսկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքով ան մի ջա կա նո րեն նա խա տես ված չլի նե լու պայ ման նե րում, 
27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն
ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քը կեն սա գոր ծե
լու և ապա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով, ակնհայտ է դառ նում, որ ինչ պես օտա
րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը ՀՀ տա րած քում ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տար
ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին, այն պես էլ այդ պի սի ակ տի ճա նա չու մը մեր ժե լու մա սին 
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ՀՀ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է վե րաքննու թյան կար գով 
բո ղո քարկ ման: Ը նդ որում, նշված որո շում նե րը են թա կա են բո ղո քարկ ման գործն ը ստ է ու
թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման 
հետևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ վե րը նշված որո շում նե րով, ը ստ 
է ու թյան, եզ րա փա կում է օտա րերկ րյա դա տա կան ակ տի ճա նաչ ման վա րույ թը: 

Այս պի սով Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ օրենսդրա կան կար գա
վո րում նե րը, դրանց շուրջ կա տար ված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և ել նե լով ան ձի ար
դար դա տաքննու թյան իրա վուն քի ապա հով ման ան հրա ժե տու թյու նից, հարկ է հա մա րում 
ար ձա նագ րել հետևյա լը.

1. օ տա րեր կրյա պե տու թյուն նե րի դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տա րած քում ճա նա չե լու և կա տար ման թույ լատ րե լու կամ ճա նա չու մը և կա տա րու մը 
մեր ժե լու վե րա բե րյալ ՀՀ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի որո շումն են թա կա է բո
ղո քարկ ման վե րաքննու թյան կար գով, 

2. օ տա րեր կրյա պե տու թյուն նե րի դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տա րած քում ճա նա չե լու և կա տար ման թույ լատ րե լու կամ ճա նա չու մը և կա տա րու մը 
մեր ժե լու վե րա բե րյալ ՀՀ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի որոշ ման բո ղո քար կումն 
իրա կա նաց վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված գործն 
ը ստ է ու 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) խնդ րո առար կա որոշ մա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պաշտպա նու
թյան նա խա րա րու թյան Պոլևա յա Դաշ տային փոստ թիվ 04436 զո րա մա սի կող մից ներ կա
յաց վել է միջ նոր դու թյուն` Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5– րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա
տա րա նի կող մից թիվ 2– 22/2014 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 19.03.2014 թվա կա նին կա յաց ված 
վճռի ճա նաչ ման և կա տար ման վե րա բե րյալ (գ.թ. 22– 39):

Դա տա րանն իր 16.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ, քննու թյան առ նե լով վե րոն շյալ միջ
նոր դու թյու նը, որո շել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 5– րդ կա յա զո րային զին վո րա կան դա
տա րա նի կող մից թիվ 2– 22/2014 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 19.03.2014 թվա կա նի վճի ռը 
ՀՀ տա րած քում ճա նա չել և կի րա ռել հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ (գ.թ. 85– 87):

Դա տա րա նի 16.02.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ վե րաքննիչ բո ղոք է բե րել Մե րու ժան 
Ղա զա րյա նը (գ.թ. 118– 120):

Վե րաքննիչ դա տա րա նի 08.05.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա րա նի 16.02.2015 
թվա կա նի «Օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան ակ տը ՀՀ տա րած քում ճա նա չե լու և 
հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին» որոշ ման դեմ Մե րու ժան Ղա զա
րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձվել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 205– 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, որը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման: Իր այդ դիր քո րո
շու մը Վե րաքննիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի բո
ղո քար կում և վե րաքննու թյան հնա րա վո րու թյուն օրեն քով նա խա տես ված չլի նե լու հան
գա ման քով (գ.թ. 123):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը, ինչ պես նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր
ված դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղադ րիչ հան դի սա ցող բո ղո
քարկ ման ինստի տու տի վե րա բե րյալ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգ րյալ որո
շում նե րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 
սույն գոր ծով Դա տա րա նի 16.02.2015 թվա կա նի «Օ տա րերկ րյա պե տու թյան դա տա կան 
ակ տը ՀՀ տա րած քում ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տար ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու մա սին» 
որո շու մը չի կա րող հա մար վել բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա դա տա կան ակտ, քա նի որ տվյալ 
դեպ քում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը զրկ ված կլի նեն այդ որոշ ման օրի նա կա նու
թյունն ու հիմ նա վոր վա ծու թյու նը վե րա դաս դա տա կան ատյա նում` ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա
քա ցիա կան դա տա րա նում վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, որի ար դյուն քում կխախտ վի 
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վեր ջին նե րիս՝ 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ
վա ծով և Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված և երաշ խա վոր ված ար դար դա
տաքննու թյան իրա վուն քը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ներ կա
յաց ված վե րաքննիչ բո ղո քով բո ղո քա բե րը չի բո ղո քար կել այն պի սի դա տա կան ակտ, որը 
են թա կա չէ վե րաքննու թյան կար գով բո ղո քարկ ման, այլ հա կա ռա կը` տվյալ ան ձը, իրաց նե
լով կա յաց ված դա տա կան ակ տի օրի նա կա նու թյունն օրեն քով սահ ման ված կար գով վի ճար
կե լու իր իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը, օրեն քով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց րել է վե
րաքննիչ բո ղոք:

Հետևա բար քննարկ վող պա րա գա յում առ կա չէ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 213– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի 5– րդ են թա կե տով սահ ման ված հիմ քը, և Վե
րաքննիչ դա տա րա նի 08.05.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին» 
որո շու մը են թա կա է վե րաց ման:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 228– րդ հոդ վա ծի ուժով 
վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու և Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

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

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

ցիա կան դա տա րա նի 08.05.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձնե լու մա սին» 
որո շու մը:

2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա 
չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3540/05/14
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3540/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սարգսյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի մայի սի 25– ին,
քննար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 16.09.2014 թվա կա նի « Վե րաքննիչ 

բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման դեմ Հայկ Ալու մյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Տիգ րան Մու րա դյա
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` Հայկ Ալու մյա նը պա հան ջել է վե րաց նել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 

նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա յու թյան 
(այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) 20.06.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա
սին» որո շու մը կամ ճա նա չել այդ որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը, որ պես հետևանք՝ վե րաց նել 
Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ հե տա խու զում հայ
տա րա րե լու մա սին» որո շու մը: Հայկ Ալու մյա նը պա հան ջել է նաև ճա նա չել Ծա ռա յու թյան 
20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» 
որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը կամ այն վե րաց նել, ճա նա չել Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի 
« Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը կամ այն 
վե րաց նել:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հո վա կի մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
23.07.2014 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 16.09.2014 
թվա կա նի որոշ մամբ Հայկ Ալու մյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 23.07.2014 
թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը թողնվել է ան փո փոխ:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հայկ Ալու մյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու

թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 
6– րդ հոդ վա ծը, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ 
հոդ վա ծի 4– րդ մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար

ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հիմ քով Հայկ Ալու մյանն օժտված է 
հար կա դիր կա տա րո ղի բո լոր տե սա կի որո շում նե րը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու բա
ցար ձակ իրա վուն քով: Հետևա բար Դա տա րա նի կող մից Հայկ Ալու մյա նի հայ ցա դի մու մը վա
րույթ ըն դու նե լը մեր ժելն օրեն քով չնա խա տես ված սահ մա նա փա կում ներ է ստեղ ծել վեր ջի
նիս՝ դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի իրաց ման հա մար:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հա մա րել է, որ « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 
հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը չի հան դի սա նում վար չա կան ակտ և մեր ժել է հայ ցա դի մու
մի ըն դու նու մը: Մինչ դեռ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո
ղի որո շումն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող վար չա կան ակտ է, որի ըն դուն ման հետևան
քով Հայկ Ալու մյա նը ձեռք է բե րել որո շա կի կար գա վի ճակ, իսկ հար կա դիր կա տա րողն իրա
վունք է ստա ցել ան ձի և նրա գույ քի նկատ մամբ իրա կա նաց նել այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, 
որոնք չէր կա րող իրա կա նաց նել նախ քան կա տա րո ղա կան վա րույ թի հա րու ցու մը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Հայկ Ալու մյա նի կող մից 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում առ կա են եղել չորս պա հանջներ, որոն ցից մե կը վե րա բե
րել է Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 
որո շու մը վե րաց նե լու կամ դրա առ ո չինչ լի նե լը ճա նա չե լուն, իսկ երկ րոր դը` որ պես առա ջին 
հայ ցա պա հան ջի հետևանք՝ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի 
նկատ մամբ հե տա խու զում հայ տա րա րե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լուն: Բա ցի այդ, նույն 
հայ ցա դի մու մով ներ կա յաց ված են եղել ևս եր կու ինքնու րույն պա հանջներ՝ Ծա ռա յու թյան 
20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» 
որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու կամ այն վե րաց նե լու և Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա
կա նի « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա
նա չե լու կամ այն վե րաց նե լու մա սին: Վեր ջին եր կու պա հանջնե րի վե րա բե րյալ Դա տա րանն 
առ հա սա րակ ոչ մի դիր քո րո շում չի ար տա հայ տել, իսկ Վե րաքննիչ դա տա րանն ան հիմն 
կեր պով դրանք դի տել է որ պես ածան ցյալ պա հանջներ՝ խախ տե լով դա տա րա նի մատ չե լի
ու թյան իրա վուն քը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել և փո փո խել Վե
րաքննիչ դա տա րա նի 16.09.2014 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը 
և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ, այն է` վե րաց նել Դա տա րա նի 23.07.2014 թվա կա նի « Հայ
ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը»:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն է և են թա կա է մերժման, քա նի որ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 

թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» որո շումն ըն դա մե նը վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման փու լի իրա վա կան ակտ է, ուս տի այն վար չա կան ակտ չի հան դի սա նում: 
Նշված որո շումն ուղղ ված չէ Հայկ Ալու մյա նի հա մար իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ 
սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն, դրա մի ջո ցով վար չա կան մար մի
նը չի մեր ժում, մի ջամ տում կամ ը նդ հուպ սահ մա նա փա կում Հայկ Ալու մյա նի իրա վունքնե րի 
իրա կա նա ցու մը, որևէ պար տա կա նու թյուն չի դնում վեր ջի նիս վրա կամ ցան կա ցած այլ եղա
նա կով չի վատ թա րաց նում Հայկ Ալու մյա նի իրա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:
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3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ 
օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա
րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որոշ ման՝ դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման 
իրա վա կան կա ռու ցա կար գի վե րա բե րյալ կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր
ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին. 

1. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին որոշ ման բո ղո քարկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջն ը նդ դա տյա է արդյո՞ք վար չա
կան, թե՞ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նին, 

2. արդյո՞ք ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու
ցե լու մա սին որո շու մը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակտ է, 

3. ի՞նչ կա նոն նե րով պետք է քննվի ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես
ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա
րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հան ջը:

1. 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան, 
ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտպա նու թյան ար դյու նա
վետ մի ջոց նե րի իրա վունք:

27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա
սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ունի իր խախտ ված իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու, ինչ
պես նաև իրեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա
վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջնե րի պահ պան մամբ, ան կախ 
և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային 
քննու թյան իրա վունք:

Հա ման ման բո վան դա կու թյամբ իրա վադ րույթ ներ են նա խա տես ված նաև 2015 թվա կա
նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով և 63– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սով:

Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա
ղա քա ցիա կան իրա վունքնե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա
ցած քրե ա կան մե ղադ րան քի առնչու թյամբ, ունի օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու 
անա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա
տաքննու թյան իրա վունք:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի 3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ առա ջին ատյա նի դա
տա րան ներն են ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րը, վար չա կան դա տա րա նը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 35– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա
րանն ը ստ է ու թյան քննում է Վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված 
վար չա կան գոր ծե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա են հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող 
բո լոր գոր ծե րը (...)։

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 22– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նին են են թա կա բո լոր գոր ծե րը՝ բա ցա ռու թյամբ  վար չա կան դա տա րա նի 
են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա
ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան բո լոր գոր ծերն ը նդ դա տյա են առա ջին ատյա նի ը նդ հա նուր իրա վա
սու թյան դա տա րա նին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանքնե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե („ex officio“): Նույն հոդ վա ծի 
3– րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը (...) առա ջար կում է ճշտել ոչ հստակ հայ ցային պա
հանջնե րը, ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե
րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող 
դրույթ նե րը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ 
ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չել որևէ իրա վա հա րա բե րու թյան 
առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, եթե նա չի կա րող հայց ներ կա յաց նել նույն օրենսգրքի 
66– 68– րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ճա նա չել վար չա կան ակ տի առ ոչինչ լի նե լը։

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող այն 
որո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտն է, որը 
վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային իրա 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 իրա վունքներ 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 մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 87– րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հանջնե րը, օրեն քով սահ ման
ված կար գով, վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան 
կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պա
հանջներն են (...):

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 88– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հանջնե րը են թա կա են կա տար ման ան բո
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով սահ ման ված կար գով: Նույն հոդ վա ծի 
4– րդ մա սի հա մա ձայն՝ դրա մա կան պա հանջնե րը նույն հոդ վա ծի 1– ին մա սով սահ ման ված 
կար գով հար կա դիր կա տար ման ներ կա յաց նե լիս վար չա կան մար մի նը ներ կա յաց նում է 
դրա մա կան պա հանջնե րը հա վաս տող հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տը, այդ ակ տի 
մա սին նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով իրա զե կե լը կամ այլ օրենքնե րով սահ ման ված 
կար գով հաս ցե ա տի րո ջը հանձնե լը կամ այլ կերպ պատ շաճ ծա նու ցե լը, ինչ պես նաև ուժի 
մեջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լը հա վաս տող ապա ցույց նե րը և կա տար ման վե րա
բե րյալ գրու թյուն (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 1– ին հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ (...) նույն օրեն քը, « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 13– րդ գլ խին հա մա պա տաս խան սահ մա նում է 
նաև հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հանջնե րի կա տար ման պայ ման նե րը և կար գը 
այն քա նով, որ քա նով դրա նոր մերն իրենց է ու թյամբ (mutatis mutandis) կի րա ռե լի են ան բո ղո
քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման նկատ մամբ:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 2– րդ հոդ վա ծի 7– րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե
րը` « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օրեն քի 13– րդ գլ խով սահ ման ված կար գով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 4– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը նույն օրեն քով սահ ման ված 
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կար գով տրված կա տա րո ղա կան թերթն է, ինչ պես նաև « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 88– րդ հոդ վա ծի 
4– րդ մա սի պա հանջնե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված դի մու մը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 31.1– րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օրեն քի 88– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սով նա խա տես ված պա հանջնե րին 
չհա մա պա տաս խա նող, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձից գանձման են թա կա դրա մա կան 
պա հան ջը եր կու հա րյուր հա զար դրա մը գե րա զան ցե լու (...) դեպ քե րում ներ կա յաց ված փաս
տաթղթե րը հար կա դիր կա տա րո ղը վե րա դարձնում է վար չա կան մար մին:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում հար կա դիր կա տա
րո ղը կա յաց նում է որո շում: Նույն հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի 
կա յաց րած որո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան մար
զային ստո րա բա ժան ման գտնվե լու վայ րի առա ջին ատյա նի դա տա րան կամ վե րա դա սու
թյան կար գով ո րո շումն ստա նա լու օր վա նից՝ տաս նօ րյա ժամ կե տում: Նույն հոդ վա ծի 6– րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը վե րաց վում կամ փո փոխ վում են դա
տա րա նի վճռի հի ման վրա կամ հար կա դիր կա տա րո ղի վե րա դա սի կող մից:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 30– րդ հոդ վա ծի հա
մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղը կա յաց նում է 
որո շում (...):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ը նդ դա տու թյու նը՝ որ պես դա տա վա րա կան 
ինստի տուտ, դա տա վա րա կան նոր մե րի այն պի սի հա մակ ցու թյուն է, որը կար գա վո րում է 
դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա բո լոր գոր ծե րի բաշ խու մը ՀՀ դա տա կան իշ խա նու թյան 
առա ջին ատյա նի կոնկ րետ դա տա րան նե րի միջև։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 03.02.2009 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 787 որոշ մամբ ար
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ տարրն է հան դի սա նում ան ձի՝ այն դա տա րա նում իր գոր ծի քննու թյան իրա
վուն քը, որի ը նդ դա տու թյանն օրեն քով հանձն ված է տվյալ գոր ծը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 22– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 15– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով օրենսդի րը կան խո րո շել է 
ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի ը նդ դա տու թյան շրջա նա կը, որն ը նդ գրկում է բո լոր 
գոր ծե րը՝ բա ցա ռու թյամբ վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի: Իսկ 
ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 35– րդ հոդ վա ծում և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
10– րդ հոդ վա ծում ամ րագրված իրա վադ րույթ նե րով օրենսդի րը սահ մա նել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի ը նդ դա տու թյան շրջա նա կը, որը կազմ ված է հան րային իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից բխող վե ճե րից ծա գող գոր ծե րից։ Փաս տո րեն, դա տա կան գոր ծե րի տա րան ջա
տու մը քա ղա քա ցիա կա նի և վար չա կա նի պայ մա նա վոր ված է այդ գոր ծե րով վի ճե լի իրա վա
հա րա բե րու թյան բնույ թով. կոնկ րետ գոր ծի՝ առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը բա ցա
հայ տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պար զել այդ գոր ծով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ
թը, այ սինքն՝ այն հար ցը, թե արդյոք տվյալ գոր ծը ծա գում է հան րայի՞ն, թե՞ մաս նա վոր իրա
վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճից: 

Այս պի սով, իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա հա րուց
ված գոր ծե րի առար կա յա կան ը նդ դա տու թյան հար ցը որոշ վում է՝ ել նե լով այն հան գա ման
քից, թե ինչ պի սի (հան րային կամ մաս նա վոր) իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից է 
բխում այդ գոր ծե րի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած պա հան ջը (ի սկ մի քա նի փոխ
կա պակցված հայ ցա պա հանջնե րի առ կա յու թյան դեպ քում՝ դրան ցից հիմ նա կա նը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մի շարք որո շում նե րում անդրա դար ձել է հան րային և մաս
նա վոր իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի տար բե րակ ման և դրա հի ման վրա դա տա կան գոր ծե
րի ը նդ դա տու թյան տա րան ջատ ման հար ցին: Այս պես, ը ստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի բնո
րոշ ման՝ հան րային է այն իրա վա հա րա բե րու թյու նը, որում կող մե րից մե կի դե րում ան պայ
մա նո րեն հան դես է գա լիս հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ
տը, որն այդ հա րա բե րու թյան ըն թաց քում հան րային շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ 
իրաց նում է օրեն քով սահ ման ված իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րը: Իրա վա
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հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա
տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պետք է գնա հատ ման առար կա դարձվեն 
հետևյալ հան գա մանքնե րը.

1. արդյո՞ք իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու
թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, թե ոչ, 

2. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային իշ
խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտված սուբյեկ տի կող մից իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո
րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե ոչ, 

3. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի իրաց ման կա պակ
ցու թյամբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րային շա հի` սո ցիալ– ի րա վա կան 
պրակ տի կա յում իրաց մա նը և առար կա յաց մա նը), թե ոչ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ միայն վե րոգ րյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա 
առ կա յու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել իրա վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու 
հան գա ման քը, ինչ պես նաև՝ այդ հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճե րի ը նդ դա տու թյան հար ցը 
(տե՛ս « Վեստ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու
թյան գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/0823/05/14, թիվ ՎԴ/0830/05/14 և թիվ ՎԴ/1621/05/14 վար չա
կան գոր ծե րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շում նե րը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ
ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը են թա
կա է բո ղո քարկ ման դա տա կան կար գով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա
սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սում օրենսդրի կող մից սահ ման ված իրա վադ րույ
թի ուժով, որի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի կա յաց րած որո շու մը կա րող է բո ղո քարկ
վել հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան մար զային ստո րա բա ժան ման գտնվե լու վայ րի 
առա ջին ատյա նի դա տա րան: Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ դա տա կան 
օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում առա ջին ատյա նի դա տա րան ներ են հա մար վում ը նդ հա նուր իրա
վա սու թյան դա տա րան նե րը և վար չա կան դա տա րա նը: Հետևա բար, սույն որոշ մամբ Վճռա
բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում պար զել, թե ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը 
բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջնե րը և դրանց հի ման վրա հա րուց ված գոր ծերն 
առա ջին ատյա նի կոնկ րետ ո՞ր դա տա րա նին են ը նդ դա տյա՝ ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա
տա րան նե րի՞ն, թե՞ վար չա կան դա տա րա նին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես
ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե
լու վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջնե րը բխում են հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից և 
ը նդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը: Այս պես՝ 

1. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով քննու թյան 
են թա կա վե ճի կող մե րից մե կը հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկտ է՝ հար կա դիր կա տա րո ղը (Ծա ռա յու թյու նը), 

2. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով քննու
թյան են թա կա վե ճը ծա գում է այն պի սի իրա վա հա րա բե րու թյու նից, որի բո վան դա կու թյու
նը հան գում է հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտված սուբյեկ տի՝ հար կա դիր կա
տա րո ղի (Ծա ռա յու թյան) կող մից հար կա դիր կա տար ման են թա կա իրա վա կան ակ տե րի 
կա տա րումն ապա հո վե լու իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
պար տա կա նու թյա նը, 
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3. ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով վի ճե լի 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գում է հար կա դիր կա տար ման են թա կա հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հանջնե րի պար տա դի րու թյունն ու կա տա րե լի ու թյունն ապա հո վե լու 
հան րային շա հի՝ սո ցիալ– ի րա վա կան պրակ տի կա յում իրաց ման և առար կա յաց ման կա
պակ ցու թյամբ: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րից, հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով 
նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ
ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման բո ղո
քարկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա պա հանջներն ը նդ դա տյա են վար չա կան դա տա րա նին:

2. Օրենսդի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 65– րդ հոդ վա ծում ամ րագ
րե լով, որ վար չա կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն է, ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րային իրա վա հա րա բե րու
թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբյեկտնե րի կող մից վար չա կան դա տա րան դի
մե լու հայ ցա տե սակ նե րը՝ որ պես վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հիմ քեր: Վար չա կան դա տա
րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող առան ձին հայ ցա տե սակ նե րից է ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցը, որով 
հայց վո րը կա րող է պա հան ջել վե րաց նել իր իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը խախ տող 
ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։

Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է պար զել, թե արդյոք ներ կա
յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբյեկ տը վար չա կան ակտ է, թե ոչ: Այլ կերպ ասած՝ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսդրու թյամբ սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցա տե սա
կով որևէ փաս տա թուղթ ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի քննու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, թե արդյոք այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում հան դի
սա նում է վար չա կան ակտ, թե ոչ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար գա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում վար չա կան 
ակ տը սահ ման ված է որ պես ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող որո շում, կար գադ րու թյուն, 
հրա ման կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան
րային իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե
րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետևյալ 
հատ կա նիշ նե րը.

–    վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն ունի հստա կո րեն որոշ ված 
հաս ցե ա տեր,

–    վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու
թյան հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ինքնա կա ռա
վար ման մար մին նե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց նող այլ պե տա
կան մար մին նե րի կող մից,

–    վար չա կան ակտն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի
զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու նած 
մարմ նի հետ,

–    վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան
րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա
վա բա նա կան ան ձին ուղղ ված միա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, որը հիմն ված է ի 
սկզբա նե հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից իրա գործ վե լու նպա
տա կով ըն դուն ված իրա վա կան նոր մե րի վրա,



556 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

–    վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն 
ուղղ ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա վուն
քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

–    վար չա կան ակտն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր հետ կազ
մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի 
կա պի մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա
կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար (տե՛ս Ռո բերտ Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ 
Երևա 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 որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա
քան չյուրն ան հրա ժեշտ է, իսկ դրանց հա մակ ցու թյու նը՝ բա վա րար, գրա վոր փաս տա թուղ թը 
վար չա կան ակտ որա կե լու հա մար. այդ հատ կա նիշ նե րից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյան դեպ
քում փաս տա թուղ թը չի կա րող դի տարկ վել որ պես վար չա կան ակտ (տե՛ս Վար դի թեր Ավո
յանն ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/2659/05/14 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը): 

Օ րենսդի րը վար չա կան ակ տե րով սահ ման ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա
հանջնե րի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո
րել է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» և « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրենքնե րով: Քն նարկ վող օրենքնե րը սահ մա նում են, որ 
հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հանջնե րի հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ կա տա րո
ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու հա մար հիմք է հան դի սա նում օրեն քով սահ ման ված 
կար գով կազմ ված և հար կա դիր կա տա րո ղին ուղարկ ված դի մու մը (գ րու թյու նը), որին կից հա
մա պա տաս խան վար չա կան մար մի նը ներ կա յաց նում է նաև հան րային իրա վա կան դրա մա կան 
պա հանջ պա րու նա կող վար չա կան ակ տը, ինչ պես նաև այդ վար չա կան ակ տի մա սին հաս ցե ա
տի րո ջը պատ շաճ ծա նու ցե լը, տվյալ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտ նե լը և ան բո ղո քար կե լի 
դառ նա լը հա վաս տող ապա ցույց նե րը: Բա ցի այդ, այն դեպ քում, երբ հան րային իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջով պար տա պա նը ֆի զի կա կան ան ձ է, ապա այդ դրա մա կան պա հան ջը 
են թա կա է հար կա դիր կա տար ման, եթե այն չի գե րա զան ցում 200.000 ՀՀ դրա մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րը նշված պա հանջնե րին հա մա պա տաս
խա նող դի մու մը (գ րու թյու նը) և դրան կցված փաս տաթղթե րը հար կա դիր կա տա րո ղին ներ
կա յաց նե լու դեպ քում վեր ջինս հա րու ցում է հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա
տար մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույթ՝ կա յաց նե լով հա մա պա տաս խան որո շում: Հա կա ռակ 
պա րա գա յում, այ սինքն՝ այն դեպ քում, երբ հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ պա
րու նա կող վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մարմ նի կող մից հար կա դիր կա տա րո ղին 
ուղարկ ված դի մու մը (գ րու թյու նը) և դրան կցված փաս տաթղթե րը չեն հա մա պա տաս խա նում 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» և « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրենքնե րով սահ ման ված պա հանջնե րին, կամ եթե պար
տա պան ֆի զի կա կան ան ձից գանձման են թա կա հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան
ջը գե րա զան ցում է 200.000 ՀՀ դրա մը, ապա հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է ներ կա
յաց ված փաս տաթղթե րը վե րա դարձնել հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մին: 

Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին 
հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման իրա վա կան բնույ թը հա մադ րե լով վար չա կան ակ տին բնո
րոշ հատ կա նիշ նե րի հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

–    հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շումն ան
հա տա կան իրա վա կան ակտ է,

–    հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շումն ըն
դուն վում է վար չա կան մարմ նի՝ հար կա դիր կա տա րո ղի (Ծա ռա յու թյան) կող մից,
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–    հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շումն ունի 
ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի զի կա կան կամ իրա վա
բա նա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա
կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի հետ,

–    հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շումն ըն
դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում,

–    հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շումն 
ուղղ ված է հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա վուն
քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

–    հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շումն ուղ
ղա կի իրա վա կան հետևանքներ չի առա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ
խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող 
հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար. դրա նով 
վար չա կան մար մի նը չի սահ մա նում, չի փո փո խում, չի վե րաց նում կամ չի ճա նա չում 
իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա
վա բա նա կան ան ձի հա մար: 

Այս պի սով, ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու
ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը՝ որ պես ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, 
օժտված չէ վար չա կան ակ տին բնո րոշ այն պի սի կարևոր առանձնա հատ կու թյամբ, ինչ պի
սին է՝ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ 
առա ջաց նե լու՝ վեր ջին նե րիս հա մար իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, 
փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու հատ կա նի շը: Հետևա բար վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ
ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը ՀՀ իրա
վա կան հա մա կար գում չի կա րող հա մար վել վար չա կան ակտ, քա նի որ այն օժտված չէ վար
չա կան ակ տին բնո րոշ վե րը նշված հատ կա նի շով և իր բնույ թով ըն դա մե նը վար չա կան ակ
տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի՝ որ պես իրա վա կան ըն թա ցա կար գի, սկիզբն ազ դա րա
րող իրա վա կան ակտ է հան դի սա նում:

3. Վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է հետևյա լը.

1)  մի կող մից՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման իրա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա
բե րյալ գործն ը նդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին և պետք է քննվի ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան,

2)  մյուս կող մից՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա
վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը չի հան դի սա նում վար չա կան ակտ, և 
այդ որոշ ման վե րաց ման պա հան ջը չի կա րող դառ նալ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վի ճարկ ման հայ ցի առար կա:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված խնդ րա հա րույց իրա վի ճա կի առա ջա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է կա տա րո ղա կան վա րույ թի վե րա բե րյալ հար կա դիր կա տա րո ղի կա յաց
րած որո շում նե րի, այդ թվում նաև՝ վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե
լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման իրա վա կան 
կա ռու ցա կար գի թե րի և հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի իրա վա կան ակ տե րի, գոր ծո
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ղու թյուն նե րի ու ան գոր ծու թյան դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման հար ցում ը նդ հա նուր հայե
ցա կար գային մո տե ցում նե րին հա կա սող օրենսդրա կան կար գա վո րում նե րով: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1190 որոշ մամբ ար
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ մաս նա գի տաց ված ար դա րա դա տու թյան, 
այդ թվում` վար չա կան ար դա րա դա տու թյան ինստի տու տի ներդ րու մը, ի թիվս այլ նի, նպա
տակ է հե տապնդում առա ջին հեր թին ապա հո վե լու տվյալ ոլոր տում դա տա կան պաշտպա
նու թյան իրա վուն քի իրաց ման ար դյու նա վե տու թյու նը և լիար ժե քու թյու նը՝ ար դա րա դա տու
թյան այդ տե սա կին բնո րոշ առանձնա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծող օրենսդրու թյու նը պատ շաճ կեր պով չի 
ապա հո վում հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում ըն
դուն վող և վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տե րի դեմ ան ձի 
դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար դյու նա վետ և լիար ժեք իրա ցու մը: Ուս տի ան բո
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան
ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա
դիր կա տա րո ղի որոշ ման դա տա կան կար գով վի ճարկ ման հար ցում առ կա իրա վա կան 
խնդի րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է որ պես ելա կետ ըն դու նել այն հան գա ման քը, որ « Դա
տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 28– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի 
իրա վա կար գա վո րում նե րի ուժով վե րը նշված որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման դա տա
կան կար գով: Ը ստ Վճռա բեկ դա տա րա նի՝ վե րոգ րյալ իրա վա զո րող նոր մի կի րա ռու մը չի 
կա րող խա թար վել դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի ան կա տար կամ թե րի լի նե լու պատ
ճա ռով: Այլ կերպ ասած, օրեն քով ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց տրված՝ ան բո
ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան
ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա
դիր կա տա րո ղի որո շում նե րի վի ճարկ ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պետք է երաշ
խա վոր ված իրաց վի՝ ան կախ վար չա դա տա վա րա կան օրենսդրու թյամբ այդ որո շում նե րի 
իրա վա չա փու թյու նը դա տա կան քննու թյան ան մի ջա կան առար կա դարձնե լու վե րա բե րյալ 
պատ շաճ կա ռու ցա կար գի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես
ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա
րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րի՝ դա տա կան 
կար գով ան մի ջա կան բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն տվող միակ դա տա վա րա կան կա
ռու ցա կար գը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա
խա տես ված ճա նաչ ման հայցն է: Նշված հայ ցա տե սա կի մի ջո ցով հայց վո րը կա րող է պա
հան ջել ճա նա չել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման իրա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը՝ 
դրա նով իսկ, ը ստ է ու թյան, դա տա կան քննու թյան առար կա դարձնե լով վի ճե լի կա տա րո ղա
կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հան
գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ իրա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նա այն ուղ ղու
թյամբ, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հանջնե րը 
վար չա կան դա տա րա նում են թա կա լի նեն քննու թյան ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի կա նոն նե րով: Այ
սինքն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա
կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին 
հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը վե րաց նե լուն ուղղ ված հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րը պետք է քննվեն այն նույն կար գով, որով քննվում են ճա
նաչ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րը: Նման եզ րա հանգման հա մար Վճռա բեկ 
դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում այն իրա վա բա նա կան իրո ղու թյու նը, որ ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա
դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա
րո ղի որո շում նե րի վե րաց ման նպա տա կով ան ձը չի կա րող դա տա րան դի մել ՀՀ վար չա կան 
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դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66– 68– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված հայ ցա տե սակ նե րից 
որևէ մե կով, քա նի որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա
վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րի վե րաց ման հայ ցա պա հան ջը չի հա
մա պա տաս խա նում ո՛չ վի ճարկ ման, ո՛չ պար տա վո րեց ման, ո՛չ գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հայ ցա տե սակ նե րին:

Վե րոգ րյալ դա տո ղու թյուն նե րից բխում է, որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա
խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման հա մար 
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շում նե րը վե րաց նե
լուն ուղղ ված հայ ցա դի մու մը չի կա րող չըն դուն վել վար չա կան դա տա րա նի վա րույթ՝ ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նման հայ ցա տե սակ նա խա տես ված չլի նե լու պատ
ճա ռա բա նու թյամբ: Հետևա բար, վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 78– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րի կի րառ մամբ լու ծել նշված հայ ցա դի
մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև հա տուկ ը նգծել, որ վար չա կան 
ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար
ման հա մար կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը 
վե րաց նե լուն ուղղ ված և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կին հա մա պա տաս խան ներ կա յաց ված հայ
ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու ար դյուն քում հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում 
վար չա կան դա տա րա նը պետք է ստու գի այդ որոշ ման իրա վա չա փու թյու նը, այ սինքն՝ դրա 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» և « Վար
չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրենքնե րով սահ ման ված 
պա հանջնե րին և քննարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի՝ օրեն քի խախտ մամբ ըն
դուն ված լի նե լու դեպ քում վճիռ կա յաց նի ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես
ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման իրա վա հա րա բե
րու թյան բա ցա կա յու թյու նը ճա նա չե լու մա սին:

4. Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ « Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը սահ մա նում 
են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում 
հար կա դիր կա տա րո ղի ըն դու նած որո շում նե րի, այդ թվում նաև՝ կա տա րո ղա կան վա րույթ 
հա րու ցե լու մա սին որոշ ման, կամ կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ ան ձի իրա վունքնե րի 
և օրի նա կան շա հե րի իրա վա կան պաշտպա նու թյան լրա ցու ցիչ երաշ խիք ներ: 

Այս պես, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղը կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է, եթե`

(...)
11) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պարզ վել է, որ ան ձը կա

տա րել է իր պար տա վո րու թյու նը մինչև ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տը հար կա դիր կա
տար ման ուղար կե լը.

12) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ժա մա նակ պարզ վել է, որ բա ցա կա
յում է « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան օրեն քի 71– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սով սահ ման ված վար չա կան ակ տը ան բո
ղո քար կե լի դառ նա լու հիմ քը.

13) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ըն թաց քում պարզ վել է, որ առ կա են 
« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օրեն քի 88– րդ հոդ վա ծի 1.1– ին մա սով սահ ման ված ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տի հի ման վրա հար կա դիր կա տար ման սահ մա նա փա կում նե րը.

14) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի կա տար ման ըն թաց քում պարզ վել է, որ հան
րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա տար ման վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված փաս
տաթղթե րը « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա
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նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 88– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի պա հանջնե րին չեն հա մա պա
տաս խա նում.

(...): 
Ընդ որում, վե րոգ րյալ իրա վադ րույթ ներն ըն դուն վել են «« Դա տա կան ակ տե րի հար կա

դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում լրա ցում ներ կա տա րե
լու մա սին» թիվ ՀՕ– 252– Ն ՀՀ օրեն քով, որն ուժի մեջ է մտել 09.01.2015 թվա կա նին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենսդի րը « Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 11– 14– րդ կե տե րով նա խա
տե սել է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա
կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման նպա տա կով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
կար ճե լու պար տա դիր հիմ քե րը: Այ սինքն՝ վե րոգ րյալ իրա վա նոր մե րի ուժով հար կա դիր կա
տա րո ղը պար տա վոր է կար ճել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան
րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար ման նպա տա կով հա րուց ված 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը, եթե կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում պարզ վել են հետևյալ 
հան գա մանքնե րը.

1) ան ձը կա տա րել է իր պար տա վո րու թյու նը մինչև ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տը 
հար կա դիր կա տար ման ուղար կե լը,

2)  բա ցա կա յում է վար չա կան ակտն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու օրեն քով սահ ման ված 
հիմ քը, 

3) առ կա են ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա հար կա դիր կա տար ման 
օրեն քով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը,

4)  հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա տար ման վե րա բե րյալ ներ կա յաց
ված փաս տաթղթե րը չեն հա մա պա տաս խա նում օրեն քի պա հանջնե րին: 

Այս պի սով, հար կա դիր կա տա րո ղը, ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես
ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված յու րա
քան չյուր կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում պար զե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա
դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 11– 14– րդ կե տե րում ամ
րագրված հան գա մանքնե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը, պար տա վոր է սե փա կան նա խա
ձեռ նու թյամբ կար ճել հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ
տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն 
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման վե րոգ րյալ իրա վա կան հիմ քե րից որևէ մե կի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում հար կա դիր կա տա րո ղը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ չի կար
ճում հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ապա հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա
հան ջով պար տա պան հան դի սա ցող ան ձը կա րող է օգտվել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 8– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 4– րդ կե տով նա խա տես ված՝ կա
տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում միջ նոր դու թյուն ներ անե լու իր իրա վուն քից՝ միջ նոր դե լով 
« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 
11– 14– րդ կե տե րով ամ րագրված հա մա պա տաս խան հիմ քով կար ճել հա րուց ված կա տա րո ղա
կան վա րույ թը: Հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան
ջով պար տա պան հան դի սա ցող ան ձի նշված միջ նոր դու թյու նը մերժվե լու դեպ քում վեր ջինս 
կա րող է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 67– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պար
տա վո րեց ման հայ ցով դի մել վար չա կան դա տա րան՝ պա հան ջե լով ըն դու նել ան բո ղո քար կե լի 
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր 
կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին բա րեն պաստ վար չա կան 
ակտ, որի ըն դու նու մը մերժվել է հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ տվյալ պա րա գա յում ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար
մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին բա րեն պաստ վար չա կան ակտ 
ըն դու նե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում կա
տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու օրեն քով նա խա տես ված իրա վա կան հիմ քե րի առ կա յու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան և կա տա րո ղա կան վա րույ թի՝ կարճ ման են թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու 
հան գա մանքնե րը կդառ նան դա տա կան քննու թյան առար կա: Հետևա բար վար չա կան դա տա
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րա նը, քննարկ վող վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում պար զե լով հան րային իրա վա
կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
կարճ ման՝ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի 11– 14– րդ կե տե րով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հիմ քի առ կա յու թյու նը, կա
րող է վճիռ կա յաց նել հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջով պար տա պան հան դի սա
ցող ան ձի կող մից հայց վող վար չա կան ակտն ըն դու նե լը մեր ժե լու, այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու վե րա բե րյալ որո շումն ան վա վեր ճա նա
չե լու և հար կա դիր կա տա րո ղին այդ վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, այ սինքն՝ կա տա րո ղա
կան վա րույ թը կար ճե լուն, պար տա վո րեց նե լու մա սին: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42– րդ հոդ
վա ծի 1– ին մա սում կա տար ված և 09.01.2015 թվա կա նին ուժի մեջ մտած լրա ցում նե րով 
օրենսդի րը նա խա տե սել է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա
րույ թի շրջա նակ նե րում հար կա դիր կա տա րո ղի ըն դու նած որո շում նե րի կամ կա տա րած գոր
ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի իրա վա կան 
պաշտպա նու թյան լրա ցու ցիչ կա ռու ցա կարգ, որը կա րող է նույն քան ար դյու նա վետ կեր պով 
ապահովել ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի գործ նա կան վե րա կանգնու մը, որ քան վար չա
կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա
տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի 
որո շում նե րի ան մի ջա կան բո ղո քար կու մը վար չա կան դա տա րան:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա
նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 12.06.2014 
թվա կա նի թիվ 17/1– 5907 գրու թյան և դրան կից փաս տաթղթե րի հա մա ձայն՝ վեր ջինս հայտ
նել է Ծա ռա յու թյա նը, որ Հայկ Ալու մյա նը 11.01.2012 թվա կա նի որոշ մամբ, որն ան բո ղո քար
կե լի է դար ձել 05.03.2014 թվա կա նին, են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, և 
նրա նկատ մամբ առ կա հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջը կազ մում է 750.000 
ՀՀ դրամ՝ խնդ րե լով ապա հո վել նշված դրա մա կան պա հան ջի կա տա րու մը (գ.թ. 13– 15):

Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 
որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի վար չա կան ակ տե րով բռնա գան ձում
նե րի բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Գևորգ Սո ղո մո նյա նը, ուսում նա սի րե լով ՀՀ ոս տի կա նու
թյան « Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 12.06.2014 թվա կա նի թիվ 17/1– 5907 
գրու թյու նը, որո շել է հա րու ցել թիվ 01/13– 22598/14 կա տա րո ղա կան վա րույ թը՝ Հայկ Ալու մյա
նից 750.000 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև 37.500 ՀՀ դրամ՝ որ պես կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի կա տար ման ծախս, բռնա գան ձե լու մա սին (գ.թ. 12):

Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ հե տա խու զում 
հայ տա րա րե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի վար չա կան 
ակ տե րով բռնա գան ձում նե րի բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Գևորգ Սո ղո մո նյա նը, ուսում
նա սի րե լով թիվ 01/13– 22598/14 կա տա րո ղա կան վա րույ թի նյու թե րը, որո շել է պար տա պան 
Հայկ Ալու մյա նի գույ քի նկատ մամբ հայ տա րա րել հե տա խու զում (գ.թ. 11):

Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա ար գե
լանք դնե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի վար չա կան ակ տե րով 
բռնա գան ձում նե րի բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Գևորգ Սո ղո մո նյա նը, ուսում նա սի րե լով թիվ 
01/13– 22598/14 կա տա րո ղա կան վա րույ թի նյու թե րը, որո շել է 787.500 ՀՀ դրա մի չա փով ար գե
լանք դնել պար տա պան Հայկ Ալու մյա նին պատ կա նող դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա (գ.թ. 10):

Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու 
մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի վար չա կան ակ տե րով բռնա
գան ձում նե րի բաժ նի հար կա դիր կա տա րող Գևորգ Սո ղո մո նյա նը, ուսում նա սի րե լով թիվ 
01/13– 22598/14 կա տա րո ղա կան վա րույ թի նյու թե րը, որո շել է 787.500 ՀՀ դրա մի չա փով 
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ար գե լանք դնել պար տա պան Հայկ Ալու մյա նին պատ կա նող շար ժա կան և ան շարժ գույ քի 
վրա (գ.թ. 9):

Սույն գոր ծով դի մե լով դա տա րան՝ Հայկ Ալու մյա նը ներ կա յաց րել է հետևյալ հայ ցա պա
հանջնե րը.

1)  վե րաց նել Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե
լու մա սին» որո շու մը կամ ճա նա չել այդ որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը,

2)  վե րաց նել Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ 
հե տա խու զում հայ տա րա րե լու մա սին» որո շու մը,

3)  ճա նա չել Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե
րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը կամ այն վե րաց նել,

4)  ճա նա չել Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե
լանք դնե լու մա սին» որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը կամ այն վե րաց նել: 

Ընդ որում, Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ հե
տա խու զում հայ տա րա րե լու մա սին» որո շու մը հայց վո րը դի տել է որ պես ածան ցյալ հայ ցա
պա հանջ, որի լուծ ման ել քը կան խո րոշ վում է հիմ նա կան հայ ցա պա հան ջի՝ Ծա ռա յու թյան 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 20.06.2014 թվա կա նի որո շու մը վե րաց նե լու 
կամ դրա առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հան ջի մերժմամբ կամ բա վա րար մամբ (գ.թ. 2– 8):

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, մեր ժե լով Հայկ Ալու մյա նի հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, 
պատ ճա ռա բա նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին որո շու մը վար չա կան 
ակտ չի հան դի սա նում, և ներ կա յաց ված հայ ցը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա չէ 
(գ.թ. 23– 24):

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի « Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը թո ղել ան փո փոխ՝ ը ստ է ու թյան վե րա հաս տա տե լով 
Դա տա րա նի վե րոգ րյալ դիր քո րո շու մը (գ.թ. 73– 78):

Վե րոգ րյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով ստո րա դաս դա
տա րան նե րի փաս տարկ նե րը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Նախևա ռաջ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ծա ռա յու թյան « Կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 20.06.2014 թվա կա նի որո շու մը վե րաց նե լու կամ դրա առ ոչինչ 
լի նե լը ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի քննու թյունն ը նդ դա տյա է վար չա կան դա տա րա նին, քա
նի որ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային իրա վա կան դրա մա
կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա
սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման բո ղո քարկ ման վե րա բե րյալ հայ ցա պա հան ջը բխում է 
հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճից:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյան « Կա
տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 20.06.2014 թվա կա նի որո շու մը ՀՀ իրա վա կան 
հա մա կար գում չի հան դի սա նում վար չա կան ակտ, քա նի որ հան րային իրա վա կան դրա մա
կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա
սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը՝ որ պես ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, օժտված չէ 
վար չա կան ակ տին բնո րոշ այն պի սի կարևոր յու րա հատ կու թյամբ, ինչ պի սին է ֆի զի կա կան 
կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ առա ջաց նե լու՝ վեր
ջին նե րիս հա մար իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց
նե լու կամ ճա նա չե լու հատ կա նի շը, և իր բնույ թով ըն դա մե նը վար չա կան ակ տով նա խա տես
ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա
տա րո ղա կան վա րույ թի՝ որ պես իրա վա կան ըն թա ցա կար գի սկիզբն ազ դա րա րող իրա վա
կան ակտ է հան դի սա նում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյան « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու
ցե լու մա սին» 20.06.2014 թվա կա նի որո շու մը վար չա կան ակտ չէ, և ան ձը չի կա րող այդ 
որոշ ման վե րաց ման պա հան ջով հայց ներ կա յաց նել ո՛չ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 66– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճարկ ման, ո՛չ նույն օրենսգրքի 67– րդ և 
68– րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված՝ պար տա վո րեց ման և գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հայ ցա տե սակ նե րին հա մա պա տաս խան: Միա ժա մա նակ Ծա ռա յու թյան « Կա տա րո ղա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 20.06.2014 թվա կա նի որոշ ման առ ո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐ ԵՐ 563

պա հան ջը չի կա րող հան դի սա նալ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69– րդ 
հոդ վա ծի 2– րդ մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցի առար կա: Հետևա բար, նշված ան
հա տա կան իրա վա կան ակ տի վե րաց մանն ուղղ ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և 
այդ հայ ցա պա հան ջը քննու թյան առ նե լու նկատ մամբ պետք է կի րառ վեն ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման 
հայ ցի կա նոն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ վար չա կան ար դա րա դա տու
թյա նը բնո րոշ կարևո րա գույն առանձնա հատ կու թյուն նե րից մե կը դա տա րա նի կող մից գոր
ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ տո նե («ex officio») պար զե լու սկզբունքն է, որը 
նպա տա կաուղղ ված է վար չա կան ար դա րա դա տու թյան առջև դրված առանձնա հա տուկ 
խնդիր նե րի լուծ մա նը և հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող 
գոր ծե րի քննու թյան ու լուծ ման մի ջո ցով ֆի զի կա կան, իրա վա բա նա կան ան ձանց իրա
վունքնե րի ար դյու նա վետ պաշտպա նու թյան մի ջո ցի կեն սա գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը: 
Վար չա դա տա կան գոր ծըն թա ցում գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քի իրա
վա կան ամ րագ րու մը հե տապնդում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա նա
կան ան ձանց նկատ մամբ հան րային– իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված 
սուբյեկտնե րի ունե ցած փաս տա ցի առա վե լու թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տակ: Քն նարկ վող 
իրա վա կան սկզբուն քը հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճե րից բխող 
գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա նին օժ տում է ակ տիվ դե րա կա տա րու
թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ար դյու նա վե տո րեն ապա հո վե լու իշ խա նա կան լիա
զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտնե րի ըն դու նած իրա վա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե
րի ու ան գոր ծու թյուն նե րի դեմ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ
տիվ իրա վունքնե րի դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա ցու մը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի 
պաշ տո նե (ex officio) պար զե լու սկզբուն քի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի ակ տիվ դե րա կա տա րու
թյունն ար տա հայտ վում է, մաս նա վո րա պես, որո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լիս դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օժան դա կե լու՝ վար չա կան դա տա րա նի 
պար տա կա նու թյամբ: Այս պես, գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձինք՝ որ պես վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ, ակնկա լե
լով վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով վե րա կանգնել իրենց խախտ ված իրա վունքնե րը, 
ճիշտ չեն ը նտրում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված հա մա պա
տաս խան հայ ցա տե սա կը կամ ճիշտ չեն ձևա կեր պում իրենց հայ ցային պա հանջնե րը: 
Նշված դեպ քե րում վար չա կան դա տա րա նի՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օժան դա
կե լու պար տա կա նու թյու նը ստա նում է գործ նա կան մեծ նշա նա կու թյուն, քա նի որ ոչ հստակ 
հայ ցային պա հանջնե րը ճշտե լու, ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով 
փո խա րի նե լու վե րա բե րյալ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին առա ջարկ անե լու վար չա
կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար ման պայ ման նե րում ապա հով վում է 
ոչ միայն ար դյու նա վետ դա տաքննու թյու նը, այլ նաև ան ձի խախտ ված իրա վունքնե րի ար
դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել, որ հայ ցա տե սա կի ը նտրու թյան 
սուբյեկ տիվ իրա վուն քը բո լոր դեպ քե րում պատ կա նում է հայց վո րին, և եթե ոչ հստակ կամ 
ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը հստա կեց նե լու կամ ճիշտ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու վե րա բե
րյալ դա տա րա նի մատ նան շու մից հե տո էլ հայց վո րը շա րու նա կում է պնդել իր կող մից ներ
կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը, ապա դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քննու թյունն իրա կա
նաց նել հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի շրջա նակ նե րում: Այդ պա րա գա
յում դա տա րա նի մատ նանշման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է կա տար ված (տե՛ս Ալեք
սանդր Կա րա լովն ը նդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4315/05/14 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հայկ Ալու մյա նը, Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա
կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա
նա չե լու) կամ այդ որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հան ջով դի մե լով դա տա րան, 
նպա տակ է ունե ցել իրաց նել ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րային 
իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա
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րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման՝ դա տա կան կար գով բո ղո քարկ
ման իր իրա վուն քը և ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյան մի ջո ցով հաս նել այդ ան
հա տա կան իրա վա կան ակ տի վե րաց մա նը: Հետևա բար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 5– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծի փաս տա կան հան գա մանքներն ի պաշ
տո նե (ex officio) պար զե լու դա տա վա րա կան սկզբուն քի ուժով Դա տա րա նը պար տա վոր էր 
առա ջար կել Հայկ Ալու մյա նին իր կող մից ներ կա յաց ված ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը՝ Ծա ռա յու
թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» որո շու մը վե րաց
նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) կամ այդ որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հան ջի վե րա
բե րյալ, փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սա կով՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
69– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցով: 

Ըստ այդմ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծում է, որ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի 
« Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) 
կամ այդ որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հան ջի վե րա բե րյալ Հայկ Ալու մյա նի հայ
ցա դի մու մը չէր կա րող չըն դուն վել Դա տա րա նի վա րույթ՝ այդ հայ ցա դի մու մում բո վան դակ
վող հիմ նա կան հայ ցա պա հան ջը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա կամ են թա կա չլի նե
լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Հետևա բար, տվյալ դեպ քում Դա տա րա նը պետք է ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 78– րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րի կի րառ մամբ վա րույթ ըն դու
ներ Հայկ Ալու մյա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը՝ նշված հայ ցա պա հանջնե րի 
մա սով, ինչն ան տես վել է Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից: 

Այս պի սով, թեև ստո րա դաս դա տա րան ներն իրա վա ցի ո րեն են հան գել այն եզ րա կա
ցու թյան, որ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա
սին» որո շու մը վար չա կան ակտ չէ, սա կայն Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
նշված որո շու մը վե րաց նե լու կամ այդ որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու և որ պես 
հետևանք՝ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ հե տա
խու զում հայ տա րա րե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լու հայ ցա պա հանջնե րի մա սով Հայկ 
Ալու մյա նի հայ ցա դի մու մը պետք է քննվեր սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր
քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո:

Միև նույն ժա մա նակ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյան 
ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ այդ հայ ցա դի
մու մը պետք է ըն դուն վեր Դա տա րա նի վա րույթ նաև մյուս եր կու ինքնու րույն հայ ցա պա
հանջնե րի՝ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
ար գե լանք դնե լու մա սին» որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու կամ այն վե րաց նե լու և Ծա ռա
յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» որոշ ման 
առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու կամ այն վե րաց նե լու մա սով: Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա
հատ մամբ՝ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
ար գե լանք դնե լու մա սին» և «Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» որո շում նե
րը հա մա պա տաս խա նում են « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա
սին» ՀՀ օրեն քի 53– րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան ակ տի հատ կա նիշ նե րին.

–    Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա ար
գե լանք դնե լու մա սին» և « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» որո
շում ներն ան հա տա կան իրա վա կան ակ տեր են, քա նի որ վե րա բե րում են որո շա կի 
ֆի զի կա կան ան ձի, այ սինքն՝ ունեն հստա կո րեն որոշ ված հաս ցե ա տեր. դրանք ուղղ
ված են Հայկ Ալու մյա նին,

–    Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
ար գե լանք դնե լու մա սին» և « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» 
որո շում ներն ունեն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, քա նի որ առնչ վում են այն պի սի ֆի
զի կա կան ան ձի, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան 
կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի հետ, այ սինքն` 
կար գա վո րում են վար չա կան մարմ նի և ֆի զի կա կան ան ձի միջև ծա գած իրա վա հա
րա բե րու թյուն նե րը,

–    Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
ար գե լանք դնե լու մա սին» և « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» 
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որո շում ներն ըն դուն վել են հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում, քա նի որ դրանք 
հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի, այն է` Ծա ռա յու թյան, իրա վա կան նոր
մե րի հի ման վրա (ո րոնք ի սկզբա նե ըն դուն վել են հան րային իշ խա նու թյամբ 
օժտված մարմ նի կող մից իրա գործ վե լու նպա տա կով) կա տար ված միա կող մա նի 
կար գադ րու թյուն ներ են` ուղղ ված Հայկ Ալու մյա նին,

–    Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
ար գե լանք դնե լու մա սին» և « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» 
որո շում ներն ըն դուն վել են կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, դրանք 
միտ ված են հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա
վուն քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին` Հայկ Ալու մյա նին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի 
կար գա վոր մա նը, այն է` վեր ջի նիս ուղղ ված հան րային իրա վա կան դրա մա կան պա
հան ջի հար կա դիր կա տար ման ապա հով մա նը,

–    Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա 
ար գե լանք դնե լու մա սին» և « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» 
որո շում ներն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ են առա ջաց նում ֆի զի կա կան ան
ձի հա մար, քա նի որ վար չա կան մար մի նը` Ծա ռա յու թյու նը, այդ որո շում նե րով ար
գե լանք դնե լով Հայկ Ալու մյա նի գույ քի և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա, դրա նով իսկ 
վատ թա րաց րել է վեր ջի նիս իրա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը:

Վե րոգ րյա լը վկա յում է այն մա սին, որ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա
պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» և « Պար տա պա նի գույ քի վրա 
ար գե լանք դնե լու մա սին» որո շում նե րը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակ տեր 
են և դրանք վե րաց նե լու կամ դրանց առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հանջնե րը կա րող են 
հան դի սա նալ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված վի ճարկ ման 
կամ ճա նաչ ման հայ ցի առար կա: Հետևա բար Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հայկ 
Ալու մյա նի հայ ցա դի մու մը՝ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան 
մի ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու կամ այն վե
րաց նե լու և Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի « Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե
լու մա սին» որոշ ման առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու կամ այն վե րաց նե լու հայ ցա պա հանջնե րի 
մա սով, պետք է ըն դուն վեր Դա տա րա նի վա րույթ: 

Ամ փո փե լով վե րը նշված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը պետք է ամ բող ջու թյամբ ըն
դուն վեր Դա տա րա նի վա րույթ՝ դրա նում պա րու նակ վող բո լոր հայ ցա պա հանջնե րի մա սով, 
ին չը հաշ վի չի առնվել Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ, 163– րդ հոդ
ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադրված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153– րդ, 169– րդ և 171– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

16.09.2014 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց նել նոր դա
տա կան ակտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 23.07.2014 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու» մա սին որո շու մը:

2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0477/05/15 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0477/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Բա բա յան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ 
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ 
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
     Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ 
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 28– ի ն
քննար կե լով Գուր գեն Նի կո լյա նի վճռա բեկ բո ղո քը` ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա

րա նի 16.04.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Գուր գեն Նի կո լյա նը պա հան ջել է վե րաց նել Շեն գա վիթ վար չա

կան շրջա նի ղե կա վա րի 20.03.2013 թվա կա նի թիվ 27 որո շու մը և պար տա վո րեց նել իր նկատ
մամբ նշա նա կել նոր խնա մա կալ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ան. Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
25.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժվել է։ 

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 16.04.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ « Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» Դա տա րա նի 25.02.2015 
թվա կա նի որոշ ման դեմ Գուր գեն Նի կո լյա նի վե րաքննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժվել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գուր գեն Նի կո լյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

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

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա

նադ րու թյան 18– րդ և 19– րդ հոդ ված նե րը, « Մար դու իրա վունքնե րի և հիմ նա րար ազա տու
թյուն նե րի պաշտպա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 
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6– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տը, ինչ պես նաև չի կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը, որը պետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Ս տո րա դաս դա տա րան ներն իրենց որո շում նե րը կա յաց րել են ՀՀ օրենսդրու թյան պա

հանջնե րի խախտ մամբ, ին չի ար դյուն քում խախտ վել է Գու գեն Նի կո լյա նի՝ դա տա րան դի
մե լու իրա վուն քը, քա նի որ վեր ջինս զրկ վել է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և իր նկատ մամբ 
կա յաց ված որո շում նե րը վի ճար կե լու և բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից: Գուր գեն Նի կո
լյա նի հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժվել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վեր ջինս 
օժտված չէ դա տա վա րա կան գոր ծու նա կու թյամբ, քա նի որ ան գոր ծու նակ է ճա նաչ ված: Վե
րաքննիչ դա տա րա նի որոշ ման մեջ նշվել է, որ բո ղոք բե րե լու իրա վունքն իրա կա նաց րել է 
ան ձը, ով դա տա վա րա կան գոր ծու նա կու թյամբ օժտված չէ: Նման մեկ նա բա նու թյու նը հա
կա սու թյան մեջ է մտ նում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի նա խա դե պային իրա վուն քի հետ։ 

Մար դու իրա վունքնե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` Եվրո պա կան դա տա րան) 
բազ միցս նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված ան քակ տե լի իրա վունք է: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան սահ մա նա փա կում նե րը 
թույ լատ րե լի են այն քա նով, որ քա նով որ օրի նա կան նպա տակ են հե տապնդում, և պահ
պան վում է հա մա չա փու թյուն տվյալ նպա տա կի ու կի րառ վող մի ջոց նե րի միջև: Նման նպա
տա կի օրի նակ կա րող է հան դի սա նալ ան գոր ծու նակ ան ձի կամ այլ ան ձանց շա հե րի 
պաշտպա նու թյու նը, ինչ պես նաև ար դա րա դա տու թյան բնա կա նոն ըն թաց քի ապա հո վու մը: 

Մինչ դեռ, տվյալ պա րա գա յում, խնա մա կա լի նշա նակ ման վե րա բե րյալ որո շու մը վի
ճար կե լու հա մար դա տա րա նի հա սա նե լի ու թյան իրա վուն քը սահ մա նա փա կե լը որևէ օրի նա
կան նպա տա կով չի հիմ նա վոր վում, և նման սահ մա նա փա կու մը չի ծա ռա յում ար դա րա դա
տու թյան բնա կա նոն ըն թաց քի ապա հով մա նը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է « բե կա նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 16.04.2015 թվա կա նի թիվ ՎԴ/0477/05/15 գոր ծով կա յաց րած դա տա կան ակտն ու 
գործն ուղար կել նոր քննու թյան»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա 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 օրենսգրքի 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 բարձրաց ված 
հար ցի վե րա բե րյալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու թյուն ունե
նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը` ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի՝ 
իր նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու վե րա բե րյալ որոշ ման բո ղո քարկ ման իրա վա կան 
հնա րա վո րու թյան վե րա բե րյալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 
միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգ րյա լով պայ մա նա վոր ված` Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
անդրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադ րում նե րին. արդյո՞ք ան գոր ծու նակ ճա նաչ
ված ան ձն իրա վունք ունի դա տա կան կար գով բո ղո քար կել իր նկատ մամբ խնա մա կալ նշա
նա կե լու վե րա բե րյալ որո շու մը, և արդյոք այդ որո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման քա ղա քա
ցիա կան, թե վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 31– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա
ցին, որը հո գե կան խան գար ման հետևան քով չի կա րող հաս կա նալ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի 
նշա նա կու թյու նը կամ ղե կա վա րել դրանք, կա րող է դա տա րա նով ան գոր ծու նակ ճա նաչ վել` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ
ման ված կար գով: Նրա նկատ մամբ սահ ման վում է խնա մա կա լու թյուն: Նույն հոդ վա ծի 
2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցու անու նից գոր ծարք ներ է 
կնքում նրա խնա մա կա լը: Նույն հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե վե րա ցել են այն 
հիմ քե րը, որոնց ուժով քա ղա քա ցին ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վել, դա տա րա նը նրան գոր ծու
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նակ է ճա նա չում: Դա տա րա նի վճռի հի ման վրա վե րաց վում է նրա նկատ մամբ սահ ման
ված խնա մա կա լու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 36– րդ հոդ վա ծի 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 
պար տա վոր է քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու կամ նրա գոր ծու նա կու թյու նը սահ մա
նա փա կե լու մա սին վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտ նե լու օր վա նից հե տո` երեք օր վա ըն թաց
քում, այդ մա սին տե ղե կաց նել քա ղա քա ցու բնա կու թյան վայ րի խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մարմ նին` նրա նկատ մամբ խնա մա կա լու թյուն կամ հո գա բար ձու թյուն սահ մա
նե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ խնա մա կալ 
կամ հո գա բար ձու նշա նա կում է խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան կա րիք ունե ցող ան
ձի բնա կու թյան վայ րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը` մեկ ամս վա ըն
թաց քում, սկսած այն օր վա նից, երբ նշված մարմ նին հայտ նի է դար ձել քա ղա քա ցու նկատ
մամբ խնա մա կա լու թյուն կամ հո գա բար ձու թյուն սահ մա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Խնա
մա կա լու թյան կամ հո գա բար ձու թյան կա րիք ունե ցող ան ձի նկատ մամբ, մինչև խնա մա կալ 
կամ հո գա բար ձու նշա նա կե լը, խնա մա կա լի կամ հո գա բար ձուի պար տա կա նու թյուն ներն 
իրա կա նաց նում է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը:

Խ նա մա կա լի կամ հո գա բար ձուի նշա նա կու մը շա հագրգիռ ան ձանց կող մից կա րող է 
բո ղո քարկ վել դա տա րան:

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու, նրան խնա մա կա լու
թյան ներ քո հանձնե լու, իսկ ապա քին վե լու դեպ քում` նաև վեր ջի նիս գոր ծու նա կու թյու նը վե
րա կանգնե լու գոր ծըն թաց ներն իրա կա նաց վում են տար բեր ըն թա ցա կար գե րով: Այս պես, 
ան ձն ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վում, և վեր ջի նիս գոր ծու նա կու թյու նը վե րա կանգն վում է դա
տա րա նի կող մից՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար
գով, իսկ մի ջան կյալ փու լում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կա լի նշա
նա կումն իրա կա նաց վում է այլ ըն թա ցա կար գով՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմ նի կող մից: 

Հո գե կան խան գա րում ներ ունե ցող ան ձանց` որ պես խո ցե լի սո ցիա լա կան խմ բի ան
դամ նե րի պաշտպա նու թյանն ուղղ ված մի շարք մի ջազ գային իրա վա կան փաս տաթղթե րում 
այդ ան ձանց իրա վունքնե րի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտպա նու թյունն ամ րագրվում է 
որ պես վեր ջին նե րիս իրա վունքնե րի ու ազա տու թյուն նե րի ապա հով ման կարևո րա գույն 
երաշ խիք: Մաս նա վո րա պես` Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ասամբ լե
այի կող մից 17.12.1991 թվա կա նի թիվ 46/119 բա նաձևով հաս տատ ված հո գե կան հի վան դու
թյամբ տա ռա պող նե րի պաշտպա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան բա րե լավ ման 
սկզբունքներն ան թույ լատ րե լի են հա մա րում հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձանց 
նկատ մամբ որևէ խտ րա կան մո տե ցում, այ սինքն՝ ցան կա ցած տար բե րա կում նե րի, բա ցա
ռու թյուն նե րի կամ նա խա պատ վու թյուն տա լու դրսևո րում ներ, որոնց ար դյուն քում հո գե կան 
հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի հա մար ան հնա րին կդառ նա կամ կդժվա րա նա մար դու՝ մի
ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված իրա վունքնե րից հա վա սար օգտվե լը: Վկա յա կոչ ված սկզբունքնե
րի հա մա ձայն` ան ձը, ում գոր ծու նա կու թյու նը հան դի սա նում է քննու թյան առար կա, իրա
վունք ունի իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կել վե րա դաս դա տա կան 
ատյան՝ այլ շա հագրգիռ ան ձանց հետ հա վա սար պայ ման նե րում: 

Եվրո պայի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից 23.02.1999 թվա կա նին ըն դուն
ված «Ան գոր ծու նակ չա փա հաս նե րի իրա վա կան պաշտպա նու թյանն առնչ վող սկզբունքնե
րի մա սին» թիվ R(99)4 հանձնա րա րա կա նով Եվրո պայի խորհր դի ան դամ պե տու թյուն նե րին 
առա ջարկ վում է ան գոր ծու նակ չա փա հաս ան ձանց իրա վա կան պաշտպա նու թյան վե րա բե
րյալ հա մա պա տաս խան օրենսդրա կան կար գա վո րում ներ ամ րագ րե լիս առաջ նորդ վել այդ 
հանձնա րա րա կա նում ամ րագրված սկզբունքնե րով: Այդ սկզբունքնե րի շար քում նե րառ ված 
են նաև ան ձի` ան ձամբ լս վե լու իրա վուն քի պահ պան ման սկզբուն քը ցան կա ցած դա
տաքննու թյան ըն թաց քում, որը կա րող է առնչ վել այդ ան ձի գոր ծու նա կու թյա նը, ինչ պես 
նաև ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ ակ տե րի պար բե րա բար վե րա նայ ման և 
պատ շաճ բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան ամ րագ րու մը: 
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Եվրո պա կան դա տա րա նը քննարկ վող հար ցի կա պակ ցու թյամբ ար տա հայ տել է այն 
իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին դա տա վա րա կան իրա
վունքնե րից զրկե լը կա րող է ար դա րաց ված լի նել այդ ան ձի պաշտպա նու թյան, այլ ան ձանց 
շա հե րի պաշտպա նու թյան և ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման ան հրա ժեշ
տու թյամբ: Սա կայն, մյուս կող մից, ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ որո շու մը 
դա տա րա նի կող մից վե րա նայե լու պա հան ջի իրա վուն քը հան դի սա նում է ան ձի կարևո րա
գույն իրա վունքնե րից մե կը, քա նի որ նման գոր ծըն թա ցը կա րող է ուղ ղա կի ո րեն ազ դել բո
լոր իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման վրա, որոնք սահ մա նա փակ վել էին 
ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու ար դյուն քում: Նման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը 
չի կա րող ար դա րաց վել իրա վա չափ նպա տա կով, որը կա րող է դրվել ան գոր ծու նակ ճա նաչ
ված ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմ քում (տե՛ս Նա
տա լյա Մի խայ լեն կոն ը նդ դեմ Ուկ րաի նայի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 30.05.2013 
թվա կա նի վճի ռը (վերջ նա կան է դար ձել 30.08.2013 թ վա կա նին)):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ֆի զի կա կան ան ձին ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում այդ ֆի զի կա կան ան ձի դա տա
վա րա կան կար գա վի ճա կի առանձնա հատ կու թյուն նե րին, նախ կի նում կա յաց րած որոշ
մամբ նշել է, որ ան ձի իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու նա վետ դա տա կան 
պաշտպա նու թյան իրա վուն քը 27.11.2005 թվա կա նի խմ բագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու
թյան 14.1– րդ հոդ վա ծի ուժով հա վա սա րա պես վե րա բե րում է նաև հո գե կան խան գա րում
ներ ունե ցող ան ձանց՝ որ պես խո ցե լի սո ցիա լա կան խմ բի ան դամ նե րի: Հաշ վի առ նե լով 
այն իրա վա կան հետևանքնե րը, որոնք քա ղա քա ցու հա մար ծա գում են ան գոր ծու նակ ճա
նաչ վե լու դեպ քում, այն է՝ ան ձն անո րոշ ժամ կե տով զրկ վում է ինքնու րույ նա բար, իր գոր
ծո ղու թյուն նե րով իրա վունքներ ձեռք բե րե լու և իրա կա նաց նե լու, իր հա մար քա ղա քա ցիա
կան պար տա կա նու թյուն ներ ստանձնե լու և դրանք կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, ինչ
պես նաև սահ մա նա փակ վում են ան ձի ազա տու թյու նը և ան ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան 
իրա վուն քը՝ օրենսդիրն ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լը թույ լատ րում է բա ցա ռա պես դա
տա կան կար գով: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քան չյուր դեպ քում դա տա րա
նը պար տա վոր է քա ղա քա ցուն ծա նու ցել ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ իր կող մից 
կա յաց ված վճռի մա սին՝ այդ ան ձին հնա րա վո րու թյուն տա լով օրեն քով սահ ման ված ժամ
կե տում բո ղո քար կե լու տվյալ վճի ռը (տե՛ս ը ստ Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի խնա մա կա
լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի դի մու մի` Վլա դի միր Օհա նո վին ան գոր ծու նակ ճա
նա չե լու պա հան ջի մա սին թիվ ԵՇԴ/0938/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1197 որոշ մամբ ար
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հո գե կան խան գա րում ունե ցող ան ձանց իրա
վա կան պաշտպա նու թյու նը պետք է նե րա ռի, մաս նա վո րա պես, հետևյալ իրա վունքնե րը՝ դա
տա րա նում լս վե լու իրա վուն քը, դա տա կան քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցու թյան իրա վուն քը 
և դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քը: Այն ան ձանց հա մար, ում գոր ծու նա կու թյու նը 
քննվում է դա տա րա նում, պետք է ապա հով վեն իրա վա հա վա սա րու թյան, դա տա րա նի մատ չե
լի ու թյան, դա տա կան պաշտպա նու թյան, ար դար դա տաքննու թյան և դա տա կան ակ տե րը բո
ղո քար կե լու իրա վունքնե րը: Նշված հիմ նա րար իրա վունքնե րի ուժով ցան կա ցած ան ձ, ում 
գոր ծու նա կու թյան հար ցը քննվում է դա տա րա նում, պետք է օժտված լի նի հա մա պա տաս խան 
դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կով, կրի դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ, ինչ պես 
նաև օգտվի դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կար գա վի ճա կից բխող դա տա վա րա կան իրա
վունքնե րից՝ նե րա ռյալ դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա վուն քը:

Վե րոգ րյալ մի ջազ գային– ի րա վա կան փաս տաթղթե րի և իրա վա կան դիր քո րո շում նե
րի հա մադրված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում իրա վա կի րառ պրակ տի կան պետք է ըն թա նա այն 
ուղ ղու թյամբ, որ ֆի զի կա կան ան ձն իրեն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա
կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ունե նա հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ, 
որը գործ նա կա նում թույլ կտա վեր ջի նիս, inter alia, ան ձամբ կամ իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո
ցով բո ղո քար կե լու իր նկատ մամբ կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րը: Այլ կերպ 
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ասած՝ այն ֆի զի կա կան ան ձը, ում գոր ծու նա կու թյան հար ցը քննվում է դա տա րա նում, 
պետք է ունե նա դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կար գա վի ճա կից բխող այն պի սի դա տա վա
րա կան իրա վունքներ, որոնք կըն ձե ռեն վեր ջի նիս այդ գոր ծի քննու թյան ար դյուն քում կա
յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա կան հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս 
ը ստ դի մու մի Մա րու սյա Խո ջու մյա նի` Վեր գուշ Կի րա կո սյա նին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
մա սին թիվ ԵԿԴ/1324/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.01.2016 
թ վա կա նի որո շու մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 07.04.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 1197 որոշ մամբ 
անդրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 173– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի առա ջին նա խա դա սու թյա նը, ար ձա նագ րել է սահ մա նադ րա կա նու թյան խնդ րի 
առ կա յու թյուն՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ դա տա րան դի մող սուբյեկտնե րի շրջա նա կում բա ցա
կա յում է սուբյեկ տը, ով պետք է ճա նաչ վի գոր ծու նակ, որ պի սի պայ ման նե րում գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձը զրկ ված է սե փա կան գոր ծու նա կու թյու նը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ լս վե լու, 
դա տա կան քննու թյա նը մաս նակ ցե լու և դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վունքներն 
իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վե րը նշված որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ Եվրո
պա կան դա տա րանն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի իրա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա նայ
ման վե րա բե րյալ դի մող սուբյեկտնե րի հար ցին մաս նա վո րա պես անդրա դար ձել է Մի խայ
լեն կոն ը նդ դեմ Ուկ րաի նայի գոր ծով 30.08.2013 թվա կա նին կա յաց րած վճռում, որում դա տա
րա նը գտել է, որ ապա քին վա ծին իր գոր ծու նա կու թյու նը վե րա կանգնե լու պա հան ջով դա
տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյուն չնա խա տե սե լը հա մա հունչ չէ Եվրո պայի խորհր դի ան
դամ պե տու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան օրենսդրա կան մո տե ցում նե րին: Տվյալ վճռում 
Եվրո պա կան դա տա րա նը նաև նշել է, որ նման ար գել քը որևէ այ լընտրանք, ինչ պես, օրի
նակ, ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձանց գոր ծե րի դա տա րա նի կող մից պար բե րա կան վե րա
նայ ման կար գը, չի նա խա տե սում: Ար դյուն քում՝ Եվրո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է 
Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված իրա վուն քի խախ տում:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված նա խա դե պային որո շում նե րով ստեղծ վել են բա վա
րար հիմ քեր՝ սույն որոշ ման մեջ մատ նանշված մի ջազ գային իրա վա կան փաս տաթղթե րին 
հա մա պա տաս խան՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի հա մար դա տա րա նում լս ված լի նե լու, 
դա տա կան քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցե լու և դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իր իրա
վունքներն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյան ապա հով ման հա մար: Ը նդ որում, Վճռա բեկ դա
տա րա նը գտնում է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի գոր ծու նա կու թյու նը վե րա կանգնե լու 
պա հան ջով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը վե րը նշված իրա վունքնե րից բա ցի պետք է 
ունե նա նաև դա տա րան դի մե լու իրա վունք, ին չը հա մա հունչ է Կոն վեն ցիայի 6– րդ հոդ վա
ծով երաշ խա վոր ված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան իրա վուն քին: 

Ինչ վե րա բե րում է ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին խնա մա կա լու թյան ներ քո հանձնե
լու մի ջան կյալ փու լին՝ խնա մա կալ նշա նա կե լու ըն թա ցա կար գին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա
նը նախևա ռաջ հարկ է հա մա րում բա ցա հայ տել ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ 
խնա մա կալ նշա նա կե լու հա րա բե րու թյու ննե րի, ինչ պես նաև ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան
ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու որոշ ման բնույ թը:

« Տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 33– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հա
մայն քի ղե կա վա րը քա ղա քա ցի նե րի և տնտե սա վա րող սուբյեկտնե րի իրա վունքնե րի 
պաշտպա նու թյան բնա գա վա ռում իրա կա նաց նում է պե տու թյան կող մից պատ վի րակ ված՝ 
խնա մա կա լու թյուն և հո գա բար ձու թյուն սահ մա նե լու, ինչ պես նաև խնա մա կա լու թյան և հո
գա բար ձու թյան մար մին նե րին օրեն քով վե րա պահ ված այլ լիա զո րու թյուն ներ:

«Երևան քա ղա քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 92– րդ հոդ վա
ծի 1– ին մա սի 1– ին կե տի հա մա ձայն՝ վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րը բնա կիչ նե րի և տնտե
սա վա րող սուբյեկտնե րի իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան բնա գա վա ռում իրա կա նաց
նում է խնա մա կա լու թյուն և հո գա բար ձու թյուն սահ մա նե լու, ինչ պես նաև խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին օրեն քով վե րա պահ ված այլ լիա զո րու թյուն ներ:

Վե րը նշված նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա
րանն ար ձա նագ րում է, որ հա մայն քի ղե կա վա րը, իսկ Երևան քա ղա քում՝ վար չա կան շրջա
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նի ղե կա վա րը, ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու (սահ
մա նե լու) հա րա բե րու թյուն նե րում հան դես է գա լիս որ պես հան րային իշ խա նու թյան կրող, 
որն իրա կա նաց նում է պե տու թյան կող մից պատ վի րակ ված լիա զո րու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րի մեկ նա բա
նու թյա նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ հան րային 
իրա վուն քի բնա գա վա ռը նշա նա կում է ան ձի հա րա բե րու թյուն ներ պե տու թյան հետ, որը 
հան դես է գա լիս որ պես հան րային իշ խա նու թյան կրող: Այ սինքն` հան րային են այն իրա վա
հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնք ծա գում են պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծա
դիր– կար գադ րիչ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մին նե րի և ֆի զի կա կան կամ 
իրա վա բա նա կան ան ձանց միջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րում (տե՛ս ՀՀ գլ խա վոր դա տա
խա զու թյունն ը նդ դեմ Հայկ Մար գա րյա նի թիվ ԵԱՔԴ/1369/02/09 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը` մեկ այլ որոշ մամբ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյու նը հան րային հատ կա նի շով 
բնու թագ րե լու հա մար նախևա ռաջ ան հրա ժեշտ է, որ հա րա բե րու թյան կողմ հան դես գա 
հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տը (վար չա կան մար մին ներ, 
դրանց պաշ տո նա տար ան ձինք, այդ թվում` պե տա կան և հա մայն քային ծա ռայող ներ): Մինչ
դեռ հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տի՝ իրա վա հա րա բե րու
թյան կողմ լի նե լը դեռևս չի նշա նա կում, որ իրա վա հա րա բե րու թյու նը հան րային բնույ թի է, 
քա նի որ հան րային բնույ թը, որ պես իրա վա հա րա բե րու թյան բնու թագ րիչ, ծա վա լային առու
մով նե րա ռում է իրա վա հա րա բե րու թյան թե՛ սուբյեկ տային կազ մը, թե՛ օբյեկ տը, թե՛ բո վան
դա կու թյու նը և ի հայտ է գա լիս միայն վե րոն շյալ երեք տար րե րի հա մակ ցու թյամբ: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը տվյալ հա րա բե րու թյան սուբյեկտնե րի 
փո խա դարձ իրա վունքնե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյունն է, որը հան րային 
բնույ թի իրա վա հա րա բե րու թյան պա րա գա յում հան գում է հետևյա լին. այդ հա րա բե րու թյան 
կողմ հան դի սա ցող հան րային իշ խա նու թյան սուբյեկտն ունի օրեն քով սահ ման ված իր իշ
խա նա կան լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու պար տա կա նու թյուն, ինչն էլ ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րի իրաց ման ան հրա ժեշտ և 
բա վա րար պայ մանն է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հան րային իրա վա հա րա բե րու թյան 
սուբյեկտ հան դի սա ցող իշ խա նու թյան մար մի նը հան րային իրա վա հա րա բե րու թյան շրջա
նակ նե րում կա րող է օժտված լի նել ոչ թե իրա վունքնե րով, այլ մի քա նի հնա րա վոր իրա վա
չափ լու ծում նե րից որևէ մեկն ը նտրե լու, այ սինքն` օրեն քով սահ ման ված որո շա կի դեպ քե
րում և բա վա րար փաս տա կան հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում վար չա կան հայե ցո
ղու թյուն դրսևո րե լու հնա րա վո րու թյամբ: Միև նույն ժա մա նակ հան րային իրա վա հա րա բե
րու թյան` իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով չօժտված կող մը, բա ցի իր հան րային սուբյեկ
տիվ իրա վունքնե րից, կա րող է կրել նաև այդ հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյան մեջ նե
րառ ված պար տա կա նու թյուն ներ, քա նի որ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք իրենց 
հան րային սուբյեկ տիվ իրա վունքներն իրաց նե լիս պետք է պահ պա նեն նոր մա տիվ իրա վա
կան ակ տե րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գային իրա վա կան կար գա վո րում ներն ու 
օրենսդրա կան բո լոր պա հանջնե րը:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան օբյեկտն այն նյու թա կան և (կամ) հոգևոր ար ժեքն է, ին չի 
կա պակ ցու թյամբ որո շա կի իրա վա բա նա կան փաս տի (փաս տա կան կազ մի) հի ման վրա 
կող մե րի միջև ծա գում է իրա վա հա րա բե րու թյու նը: Հան րային իրա վա հա րա բե րու թյուն
նե րը ծա գում են հան րային շա հը սպա սար կող սուբյեկտնե րի` պե տու թյան և հա մայն քի 
կող մից այն իրաց նե լու և կյան քի կո չե լու, սո ցիա լա կան ոլոր տում այն առար կա յաց նե լու 
կա պակ ցու թյամբ, քա նի որ հան րային իրա վուն քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյան 
շրջա նակ նե րում սուբյեկ տը գոր ծում է ոչ թե իր, այլ հան րային շա հե րի վեր հան ման և 
ապա հով ման նպա տա կով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում ը նդ գծել, որ իրա վուն քում « շահ» 
հաս կա ցու թյան դա սա կար գու մը հան րայի նի և մաս նա վո րի խիստ պայ մա նա կան է, քա նի որ 
հան րային և մաս նա վոր շա հե րը հան դես են գա լիս փոխ կա պակցվա ծու թյան մեջ և գրե թե 



572 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

միշտ փոխլ րաց նում են մի մյանց: Այս պես, իրա վա կան շա հը դա սա կարգվում է հան րայի նի և 
ոչ հան րայի նի` դա սա կարգման հիմ քում դնե լով այդ շա հը կրող սուբյեկ տին. հան րային շա հի 
կրո ղը հա սա րա կու թյունն է` որ պես մեկ միաս նա կան, ամ բող ջա կան օր գա նիզմ: Ը նդ որում, 
շա հը հան րային որա կե լու հա մար պար տա դիր նա խա պայ ման չէ հա սա րա կու թյան բո լոր 
ան դամ նե րի կող մից այդ շա հի ըն կա լե լի, ըն դու նե լի լի նե լու հան գա ման քը: Սա կայն հան
րային շա հը տար բեր վում է մաս նա վոր շա հից ոչ միայն սուբյեկ տային չա փա նի շով, այլ նաև 
իր առար կայով, քա նի որ հան րային շա հի առար կան հա մընդ հա նուր, հա մա մարդ կային 
որո շա կի բա րիք ներն են, որոնց առար կա յա ցու մը հա սա րա կա կան կյան քում ան հրա ժեշտ 
նա խա պայ ման է հա սա րա կու թյան գո յատև ման և հե տա գա զար գաց ման հա մար: 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հան րային է այն 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը, որում կող մե րից մե կի դե րում ան պայ մա նո րեն հան դես է գա լիս 
հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան 
ըն թաց քում հան րային շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ իրաց նում է օրեն քով սահ ման ված 
իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ իրա
վա հա րա բե րու թյան հան րային լի նե լու և դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա րա նին ը նդ
դա տյա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պետք է գնա հատ ման առար կա 
դարձվեն հետևյալ հան գա մանքնե րը.

4. արդյո՞ք իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու
թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, թե` ոչ, 

5. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային իշ
խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտված սուբյեկ տի կող մից իր հան րային իշ խա նա կան լիա զո
րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե` ոչ, 

6. արդյո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րային շա հի իրաց ման կա պակ
ցու թյամբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րային շա հի` սո ցիալ– ի րա վա կան 
պրակ տի կա յում իրաց մա նը և առար կա յաց մա նը), թե` ոչ (տե՛ս « Վեստ» ՍՊԸ– ն ը նդ դեմ 
ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան, եր րորդ 
ան ձ « Մաք Դո նալդս Քոր փո րեյշն» ըն կե րու թյան` թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայ տած վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա
մա կալ նշա նա կե լու հա րա բե րու թյու ննե րի բնույ թի բա ցա հայտ ման հար ցին՝ Վճռա բեկ դա
տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ՝

1. հա մայն քի ղե կա վա րը, իսկ Երևան քա ղա քում՝ վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րը, հան
րային իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտված սուբյեկտ է, որի լիա զո րու թյուն ներն ան
գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու (սահ մա նե լու) հա րա բե
րու թյուն նե րում սահ ման ված են « Տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» և «Երևան քա ղա
քում տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրենքնե րով, ինչ պես նաև այլ իրա վա կան 
ակ տե րով, 

2. ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու (սահ մա նե լու) 
հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րային իշ խա նա կան լիա զո րու
թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, այն է՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով և 
ժամ կետ նե րում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու պար
տա կա նու թյու նը,

3. ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու հա րա բե րու
թյուն նե րը ծա գում են հան րային շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ, այն է՝ բխում են ինչ պես 
ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի՝ որ պես հա սա րա կու թյան խո ցե լի խա վի ներ կա յա ցուց չի 
իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից, այն պես էլ 
քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մյուս մաս նա կից նե րի իրա վունքնե րի պաշտպա նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նից (օ րի նակ՝ բնա կա նոն քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան կա յու նու
թյան ապա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նից): 

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3– րդ 
հոդ վա ծում վար չա կան մարմ նի հաս կա ցու թյունն օրենսդի րը նախ սահ մա նել է ինստի տու
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ցի ո նալ առու մով՝ ամ րագ րե լով, որ վար չա կան մար մին ներ են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան մար մին նե րը, տա րած քային կա ռա վար
ման մար մին նե րը, տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րը, այ նու հետև վար չա կան 
մարմ նի հաս կա ցու թյու նը սահ մա նել է գործառնութային առու մով՝ նշե լով, որ վար չա կան 
մար մին ներ են նաև վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց նող այլ պե տա կան մար մին նե րը: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 24.09.2011 թ վա կա նի թիվ 164– Ն որոշ մամբ (ու ժը կորց րել է 
09.07.2016 թվա կա նին) հաս տատ ված՝ խնա մա կա լու թյան  և  հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի 
կա նո նադ րու թյան 2– րդ կե տի հա մա ձայն՝ խնա մա կա լու թյան և  հո գա բար ձու թյան մար մին
նե րը հա մայնքնե րի ղե կա վար ներն են: Երևա նում քա ղա քա պե տի անու նից խնա մա կա լու
թյան և  հո գա բար ձու թյան մար մին նե րին վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նում 
են Երևա նի վար չա կան շրջան նե րի ղե կա վար նե րը:

Նույ նա բո վան դակ դրույթ է պա րու նա կում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 02.06.2016 թվա կա նի 
թիվ 631– Ն որոշ մամբ (ու ժի մեջ է մտել 09.07.2016 թվա կա նին) հաս տատ ված՝ խնա մա կա լու
թյան և  հո գա բար ձու թյան մար մին նե րի կա նո նադ րու թյան 2– րդ կե տը: 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը ՀՀ իրա վա կան հա մա
կար գում հան դի սա նում է վար չա կան մար մին, քա նի որ իրա կա նաց նում է հան րային գոր
ծա ռույթ, և որ պես այդ պի սի մար մին հան դես է գա լիս հա մայն քի ղե կա վա րը՝ տե ղա կան 
ինքնա կա ռա վար ման մար մի նը: 

Անդ րա դառ նա լով խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից ան գոր ծու
նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որոշ ման բնույ թին՝ 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 57– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող այն 
որո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտն է, որը 
վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային իրա 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 իրա վունքներ 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 րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վար չա
կան ակ տին բնո րոշ են հետևյալ հատ կա նիշ նե րը.

–    վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն ունի հստա կո րեն որոշ ված 
հաս ցե ա տեր,

–    վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու
թյան հան րա պե տա կան, տա րած քային կա ռա վար ման, տե ղա կան ինքնա կա ռա վար
ման մար մին նե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյուն իրա կա նաց նող այլ պե տա կան 
մար մին նե րի կող մից,

–    վար չա կան ակտն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի
զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, 
ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու նած 
մարմ նի հետ,

–    վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րային իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան
րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա
վա բա նա կան ան ձին ուղղ ված միա կող մա նի կար գադ րու թյուն է, որը հիմն ված է ի 
սկզբա նե հան րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից իրա գործ վե լու նպա
տա կով ըն դուն ված իրա 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 րային իշ խա նու թյամբ օժտված մարմ նի կող մից հան րային իրա վուն
քի ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

–    վար չա կան ակտն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր հետ կազ
մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի 
կա պի մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ իրա 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 իրա վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա
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կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հա մար (տե՛ս Ռո բերտ Հով հան նի սյանն ը նդ դեմ 
Երևա 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 որո շու մը): 

Վար չա կան ակ տի՝ վե րը նշված բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի հա մա տեքս տում անդրա դառ
նա լով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որոշ ման 
բնույ թին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն վար չա կան ակտ է, քա նի որ. 

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շումն 
ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է, որի հաս ցե ա տերն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի 
նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նակ ված ան ձն է,

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շումն 
ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի կող մից,

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շումն 
ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցե ա տերն այն պի սի ֆի զի կա կան ան ձ է, որը 
կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի 
կա պի մեջ չի գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի հետ,

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շումն 
ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. լու ծում է ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու հար ցը,

–   ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շումն 
ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանքներ է առա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ
խա տան քային, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող՝ 
ինչ պես ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի, այն պես էլ վեր ջի նիս նկատ մամբ որ պես 
խնա մա կալ նշա նակ վող ան ձի հա մար:

Խ նա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը՝ վար չա կան մար մին հան դի սա նա լու, 
իսկ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շու մը 
վար չա կան ակտ լի նե լու պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա
նագ րել հետևյա լը.

Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից 17.12.1991 
թվա կա նի թիվ 46/119 բա նաձևով հաս տատ ված հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի 
պաշտպա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան բա րե լավ ման սկզբունքնե րը նա խա տե սում 
են, որ հո գե կան խան գար ման հետևան քով ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու հետևան քով 
ան ձի նկատ մամբ խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ ցան կա ցած որո շում կա
րող է կա յաց վել միայն ներ պե տա կան օրենսդրու թյան հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ 
և անա չառ դա տա կան մարմ նի կող մից ար դար քննու թյան ար դյուն քում: Ան ձի նկատ
մամբ խնա մա կա լու թյան ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը են թա կա է վե րա նայ ման ող ջա միտ ժա
մա նա կա հատ վա ծում՝ ներ պե տա կան օրենսդրու թյան հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ՀՀ ներ պե տա կան օրենսդրու թյամբ 
խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նե լու լիա զո րու թյու նը վե րա պահ
ված է ոչ թե դա տա կան, այլ վար չա կան մարմ նին՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 
մարմ նին: Այ դու հան դերձ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս շա հագրգիռ ան ձանց խնա մա կա լի կամ հո գա բար ձուի նշա նա կու մը բո ղո քար
կել դա տա րան, ին չը նշա նա կում է, որ օրենսդի րը, խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե
րյալ որո շում կա յաց նե լու լիա զո րու թյու նը վե րա պա հե լով վար չա կան մարմ նին, այ նուա մե նայ
նիվ նա խա տե սել է այդ պի սի որոշ ման դա տա կան վե րահսկո ղու թյան հնա րա վո րու թյուն:

Նշված ըն թա ցա կար գը Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս շա հագրգիռ ան ձանց պա հան ջել խնա մա կա լի փո փո խու թյուն: Հետևա բար սույն որոշ
մամբ իր առջև բարձրաց րած հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ են թա կա է պար զա բան ման այն հար ցը, թե արդյոք ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված 
ան ձը նե րառ ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված շա
հագրգիռ ան ձանց շրջա նա կում, որոնք կա րող են նա խա ձեռ նել խնա մա կա լու թյան որոշ ման 
դա տա կան բո ղո քար կում, թե ոչ:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 36– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ խնա մար
կյալ նե րի բնա կու թյան վայ րի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը հսկո ղու
թյուն է իրա կա նաց նում խնա մա կալ նե րի ու հո գա բար ձու նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ խնա մա կա լը 
կամ հո գա բար ձուն նշա նակ վում է իր հա մա ձայ նու թյամբ: Ը նդ որում, պետք է հաշ վի առնվեն 
նրա բա րո յա կան և ան ձնա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, խնա մա կա լի կամ հո գա բար ձուի պար
տա կա նու թյուն ներ կա տա րե լու ունա կու թյու նը, նրա ու խնա մա կա լու թյան կամ հո գա բար
ձու թյան կա րիք ունե ցող ան ձի միջև եղած հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ հնա րա վո րու
թյան դեպ քում` նաև խնա մար կյա լի ցան կու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 41– րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է խնա մա կալ նե րին և 
հո գե բար ձու նե րին իրենց պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից ազա տե լու հիմ քե րը, մաս
նա վո րա պես, նշված հոդ վա ծի 3– րդ կե տի հա մա ձայն՝ հար գե լի պատ ճառ նե րի (հի վան դու
թյուն, գույ քային դրու թյան փո փո խու թյուն, խնա մար կյա լի հետ փո խա դարձ ը մբռնման բա
ցա կա յու թյուն և այլն) առ կա յու թյան դեպ քում խնա մա կա լը կամ հո գա բար ձուն իր խնդ րան
քով կա րող է ազատ վել պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից:

Նույն հոդ վա ծի 4– րդ կե տի հա մա ձայն՝ խնա մա կա լի կամ հո գա բար ձուի կող մից իր 
պար տա կա նու թյուն նե րը ան պատ շաճ կա տա րե լու` նե րա ռյալ խնա մա կա լու թյու նը կամ հո
գա բար ձու թյու նը շա հա դի տա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու կամ խնա մար կյա լին 
առանց հսկո ղու թյան և ան հրա ժեշտ օգ նու թյան թող նե լու դեպ քե րում խնա մա կա լու թյան ու 
հո գա բար ձու թյան մար մի նը կա րող է խնա մա կա լին կամ հո գա բար ձուին ազա տել այդ պար
տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից և ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել նրան` օրեն քով սահ
ման ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար:

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա կաց նում է, որ խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան մար մի նը, հսկո ղու թյուն իրա
կա նաց նե լով խնա մա կալ նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ, հա մա պա տաս խան հիմ քե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է ազա տել այն խնա մա կա լին, որն իր պար տա կա նու թյունննե
րը կա տա րել է ոչ պատ շաճ կամ հար գե լի պատ ճառ նե րով ի վի ճա կի չէ շա րու նա կել իր պար
տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը:

Հաշ վի առ նե լով, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե
լու լիա զո րու թյու նը վե րա պահ ված է խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան մարմ նին, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված դեպ քե րում վեր ջինս պետք է խնա մա կալ 
նշա նա կե լու ը նդ հա նուր կա նոն նե րի պահ պան մամբ նշա նա կի նոր խնա մա կալ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման կար գա վո րու մը բխում է ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու
նից: Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նից է բխում նաև շա հագրգիռ ան ձանց կող մից խնա մա կա լի նշա նա կու մը 
դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Այ նուա մե նայ նիվ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն պի սի իրա վի ճակ
նե րում, երբ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի շա հը թե լադ րում է խնա մա կա լի փո փո խու
թյուն, ՀՀ օրենսդրու թյունն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի հա մար ուղ ղա կի ո րեն չի նա
խա տե սել իր նա խա ձեռ նու թյամբ խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան մարմ նին դի մե
լու հնա րա վո րու թյուն:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ խնա մա կա լի նշա նա
կու մը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն ունե ցող ան ձանց կազ մում ան
գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին չնե րա ռե լու պայ ման նե րում գործ նա կա նում չեն բա ցառ վում 
այն պի սի դեպ քե րը, երբ այդ ան ձինք, որո շա կի օբյեկ տիվ կամ սուբյեկ տիվ պայ ման նե րից 
ել նե լով, չբո ղո քար կեն խնա մա կա լի նշա նա կումն այն դեպ քում, երբ ան գոր ծու նակ ճա նաչ
ված ան ձի շահն ուղ ղա կի ո րեն թե լադ րում է այդ պի սի բո ղո քար կու մը: 

Եվրո պա կան դա տա րա նը Ստանևն ը նդ դեմ Բուլ ղա րիայի գոր ծով 17.01.2012 թվա կա նի 
վճռում նշել է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի դա տա վա րա կան իրա վունքնե րի սահ մա
նա փա կում նե րը կա րող են իրա վա չափ հա մար վել՝ ել նե լով այդ ան ձի, այ լոց շա հե րի 
պաշտպա նու թյան և ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ կազ մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյու
նից: Այ նուա մե նայ նիվ, ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի՝ դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի 
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սահ մա նա փա կում նե րի նկատ մամբ պետք է ցու ցա բեր վի տար բե րակ ված մո տե ցում՝ կախ
ված այն հան գա ման քից, թե ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը կոնկ րետ ինչ հարց է պատ
րաստ վում բարձրաց նել դա տա րա նի առջև, և ինչ նպա տա կի է նա ցան կա նում հաս նել դա
տա կան պաշտպա նու թյան մի ջո ցով:

Պե տու թյունն ազատ է որո շե լու ան գոր ծու նակ ան ձի կող մից ան մի ջա կա նո րեն դա տա
րան դի մե լու իրա վուն քի իրաց ման ըն թա ցա կար գը: Միև նույն ժա մա նակ Կոն վեն ցիայի 6– րդ 
հոդ վա ծի հետ ան հա մա տե ղե լի են այն դեպ քե րը, երբ ներ պե տա կան օրենսդրու թյու նը 
քննարկ վող ոլոր տում սահ մա նում է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան որո շա կի սահ մա նա փա
կում ներ բա ցա ռա պես այն նպա տա կով, որ դա տա րան ներն ան հար կի չծան րա բեռնվեն ան
կնհայտ ան հիմն դի մում նե րով: Այ նուա մե նայ նիվ, նշված խնդի րը կա րե լի է լու ծել նվազ սահ
մա նա փա կող մի ջոց նե րով, քան ան մի ջա կա նո րեն դա տա րան դի մե լու հար ցում ան գոր ծու
նակ ան ձանց նկատ մամբ կի րառ վող ար գել քը. այդ մի ջոց նե րից են, օրի նակ՝ ան գոր ծու նակ 
ան ձանց կող մից դի մում նե րի ներ կա յաց ման հա ճա խա կա նու թյան սահ մա նա փա կու մը կամ 
ան գոր ծու նակ ան ձանց դի մում նե րի ըն դու նե լի ու թյան նախ նա կան ուսում նա սի րու թյան հա
մա կար գը (տե՛ս Ստանևն ը նդ դեմ Բուլ ղա րիայի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 17.01.2012 
թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 36760/06, կետ 241– 242):

Միա ժա մա նակ Շտու կա տու րովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա
րա նը 27.03.2008 թվա կա նի վճռում մաս նա վո րա պես նշել է, որ ան գոր ծու նա կու թյան փաստն 
ան հրա ժեշ տա բար չի նշա նա կում, որ նա ունակ չէ ըն կա լե լու իր վի ճա կը (տե՛ս Շտու կա տու
րովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվրո պա կան դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 44009/05, կետ 108):

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դ րա դառ նա լով սույն գոր ծով 
իր առջև բարձրաց ված հար ցադրմա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ հո
գե կան խան գա րում ունե ցող ան ձը պետք է ունե նա ան ձամբ լս վե լու հնա րա վո րու թյուն՝ ան
գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու հետևան քով իր նկատ մամբ խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե
րյալ գոր ծե րով՝ իր տե սա կետն ար տա հայ տե լու հա մար, քա նի որ նշված որոշ ման կա յա ցու մը 
վեր ջի նիս հա մար ոչ պա կաս կարևոր է՝ հաշ վի առ նե լով, որ իր իրա վունքնե րի և շա հե րի 
պաշտպա նու թյունն այլևս պետք է իրա կա նաց վի բա ցա ռա պես խնա մա կա լի մի ջո ցով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա
մա կալ նշա նա կե լու գոր ծե րով հատ կա պես կարևոր է նրա ու խնա մա կա լի միջև եղած հա րա
բե րու թյուն նե րի պար զու մը, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե
տը սահ մա նում է նաև, որ հնա րա վո րու թյան դեպ քում են թա կա է պարզ ման նաև խնա մա
կա լու թյան կամ հո գա բար ձու թյան կա րիք ունե ցող ան ձի ցան կու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված հար ցե րի պար զու մը հնա րա վոր չէ իրա
կա նաց նել առանց ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձին լսե լու:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված 
ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու հար ցը քննե լիս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով նա խա տես ված հան գա մանքնե րի պար զու մը հան դի սա նում է 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի պար տա կա նու թյու նը: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ գործ նա կա նում բա
ցառ ված չեն դեպ քե րը, երբ խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան մար մինն ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կի առանց վեր ջի նիս ցան կու թյու նը լսե լու 
կամ առանց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 3– րդ կե տով սահ ման ված 
հան գա մանքնե րը փաս տա ցի հաշ վի առ նե լու: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որոշ
ման դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նը նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված է 
դա տա կան կար գով վար չա կան մարմ նի կող մից թույլ տված՝ ան գոր ծու նակ ան ձի խախտ ված 
իրա վունքնե րը վե րա կանգնե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ այն դեպ քե րում, երբ խնա մա կա լու թյան 
և հո գա բար ձու թյան մար մի նը, հա կա ռակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծի 
3– րդ կե տով սահ ման ված՝ խնա մա կա լի և ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի միջև եղած հա րա
բե րու թյուն նե րը, իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում` նաև խնա մար կյա լի ցան կու թյու նը հաշ վի 
առ նե լու պար տա կա նու թյան, խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շու մը կա յաց նում է առանց 
օրենսդրու թյամբ սահ ման ված՝ վե րը նշված պա հանջնե րը պատ շաճ կա տա րե լու:
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Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թեև ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու, 
ան ձի գոր ծու նա կու թյու նը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով (ո րոնց լու ծու մը վե րա
պահ ված է դա տա րա նին) և ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա
կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով (ո րոնց լու ծու մը վե րա պահ ված է խնա մա կա լու թյան և հո գա
բար ձու թյան մարմ նին) քննարկ վող հար ցե րի շրջա նա կը և բնույ թը տար բեր են, այ նուա մե
նայ նիվ, ան ձի իրա վունքնե րի տե սա կե տից նշված բո լոր հար ցե րը նույն կարևո րու թյունն 
ունեն ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի իրա վունքնե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտպա նու
թյան առու մով: Դա նշա նա կում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի վե րը նշված որո շում նե րով ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը հա վա
սա րա պես կի րա ռե լի են նաև ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի՝ խնա մա կալ նշա նա կե լու վե
րա բե րյալ որո շու մը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու իրա վուն քի նկատ մամբ, որ պի սի 
պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը ոչ 
միայն պետք է ունե նա դա տա րան դի մե լու իրա վունք, այլ նաև պետք է ունե նա դա տա կան 
քննու թյա նը լիար ժեք մաս նակ ցե լու և դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իր իրա վունքներն 
իրաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Հետևա բար այն դեպ քում, երբ խնա մա կա լու թյուն սահ մա նե լու վե րա բե րյալ որո շում կա
յաց նե լու լիա զո րու թյու նը ներ պե տա կան օրենսդրու թյամբ վե րա պահ ված է վար չա կան մարմ
նին, իսկ ՀՀ օրենսդրու թյամբ ուղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված չէ խնա մա կա լին փո խե լու հար ցով 
իր նա խա ձեռ նու թյամբ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին դի մե լու՝ ան գոր ծու
նակ ճա նաչ ված ան ձի հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն առ կա է շա հագրգիռ ան ձի կող մից նշված 
որո շու մը դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն, Վճռա բեկ դա տա րա նը վե
րոգ րյալ մի ջազ գային– ի րա վա կան փաս տաթղթե րի և իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա
մադրված վեր լու ծու թյան հի ման վրա գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ 
հոդ վա ծի 1– ին կե տում « շա հագրգիռ ան ձանց» եզ րույ թը պետք է մեկ նա բան վի այն պես, որ 
ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը ևս հնա րա վո րու թյուն ունե նա դա տա կան կար գով բո ղո քար
կե լու իր նկատ մամբ խնա մա կալ նշա նա կե լու մա սին որո շու մը, ինչ պես նաև օրեն քով սահ
ման ված կար գով բո ղո քար կե լու նշված գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը, այ սինքն՝ 
ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը ևս պետք է ը նդ գրկ ված լի նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
37– րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված շա հագրգիռ ան ձանց շրջա նա կում:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն 
հան գա ման քը, որ հայց վոր Գուր գեն Նի կո լյա նը, հա մա ձայն Երևա նի Շեն գա վիթ վար չա
կան շրջա նի ը նդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 09.11.2013 թվա կա նի օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած վճռի, ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ, իսկ դա տա վա րա կան իրա վու նա կու թյուն ունե
ցող ան ձինք ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ի մա սով սահ
ման ված իրա վունքներն ան ձամբ իրաց նե լու հա մար պետք է օժտված լի նեն դա տա վա րա
կան գոր ծու նա կու թյամբ, հա կա ռակ պա րա գա յում վեր ջին նե րիս իրա վունքնե րը կա րող են 
իրաց նել միայն օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հետևա բար Գուր գեն Նի կո լյա նը հայ ցա դի
մում ներ կա յաց նե լու ակնհայ տո րեն իրա վունք չու նե ցող ան ձ է ։

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Դա տա րա նի 25.02.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ 
Գուր գեն Նի կո լյա նի վե րաքննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, հիմք է ըն դու նել ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 4– րդ հոդ վա ծի 6– րդ մա սը, հա մա ձայն որի՝ (...) ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված ան ձանց իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը դա տա վա րու թյու նում ներ կա յաց նում 
են նրանց օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (...) խնա մա կա լը կամ օրեն քով նման իրա վունք 
ունե ցող այլ ան ձինք: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վե րաքննիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, 
որ ան ձամբ վե րաքննիչ բո ղոք է բե րել դա տա րա նի վճռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված և դրա 
հիմ քով իր գոր ծո ղու թյուն նե րով իրա վունքներ, այդ թվում նաև վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու 
իրա վունքն իրա կա նաց նե լու և պար տա կա նու թյուն ներ ստանձնե լու ունա կու թյամբ՝ դա տա
վա րա կան գոր ծու նա կու թյամբ չօժտված ան ձը՝ Գուր գեն Նի կո լյա նը, այ սինքն՝ բո ղո քը ներ
կա յաց րել է այն ան ձը, որն ան ձամբ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան իրա վունքն 
իրա կա նաց նե լու ունա կու թյամբ օժտված չէ։ 

Մինչ դեռ վե րը նշված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք 
ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով, ը ստ է ու
թյան, վի ճար կում է իր նկատ մամբ խնա մա կա լի նշա նա կու մը, ը նդ որում, հայ ցի հիմ քում 
վեր ջինս դրել է այն հան գա ման քը, որ դի մել է խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ
նին՝ խնդ րե լով հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ նել մաս նակ ցե լու խնա մա կալ նշա նա կե լու հար ցի 
քննարկ մա նը, ին չը խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կող մից ան տես վել է: 
Բա ցի այդ, իր նկատ մամբ խնա մա կալ է նշա նակ վել իր որ դին, որի հետ հա րա բե րու թյուն նե
րը « կոնֆ լիկ տային են, ... վե ճե րը կրում են պար բե րա կան բնույթ»:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին 
դա տա րա նի որոշ ման դեմ բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քի՝ վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 4– րդ հոդ վա ծի 6– րդ մա սի ը նդ հա նուր կա նո
նով առաջ նորդ վե լու պայ ման նե րում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի իրա վունքնե րի 
պաշտպա նու թյու նը գործ նա կա նում կդառ նա առնվազն անար դյու նա վետ, քա նի որ այդ 
դեպ քում խնա մա կա լի նշա նա կու մը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նը վե րա պահ վում է բա ցա
ռա պես խնա մա կա լին, մինչ դեռ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու թյու նից 
հետևում է, որ տվյալ դեպ քում առերևույթ խախտ վել է վեր ջի նիս լս ված լի նե լու իրա վուն քը, 
և միև նույն ժա մա նակ խնա մա կա լի նշա նակ ման բո ղո քար կու մը բխում է ան գոր ծու նակ ճա
նաչ ված ան ձի շա հից, և վեր ջինս, որ պես շա հագրգիռ ան ձ, պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե
նա բո ղո քար կե լու այդ պի սի որո շու մը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված 
ան ձը, ը նդ գրկ ված լի նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 37– րդ հոդ վա ծով նա խա տես
ված շա հագրգիռ ան ձանց շրջա նա կում, չի կա րող զրկ վել դա տա կան պաշտպա նու թյան 
իրա վուն քի ար դյու նա վետ իրաց ման իրա վուն քից, և վե րը նշված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն
նե րի հի ման վրա ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի կող
մից խնա մա կա լի նշա նա կու մը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու, այդ պի սի վի ճարկ ման ար
դյուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան 
սահ մա նա փա կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի դա տա կան 
պաշտպա նու թյան ու ար դար դա տաքննու թյան հիմ նա րար իրա վունքնե րի հետ: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150– 152– րդ և 163– րդ հոդ
ված նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադրված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153– րդ, 169– րդ և 171– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

16.04.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը: 
2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո

քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃ ՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ     Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3889/05/15 
դա տա րա նի որո շում               2016 թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3889/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Ղա րի բյան

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ ՀԱՆ ՐԱՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ

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՝ Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ   Ե. ԽՈՒՆԴ ԿԱՐՅԱՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱՐ ՍԵՂՅԱՆԻ
     Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱՆԻ
     Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
     Մ. ԴՐ ՄԵՅԱՆԻ
     Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
     Տ. ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆԻ 
     Ե. ՍՈ ՂՈ ՄՈՆՅԱՆԻ
     Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2016 թվա կա նի հու նի սի 08– ի ն
քննար կե լով Գա յա նե Մնո յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա

րա նի 29.10.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Գա յա նե Մնո յա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Երևա նի քա

ղա քա պե տա րա նին (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան) իրեն ուղղ ված 25.10.2012 թվա կա նի 
թիվ 04/10115 գն ման առա ջար կում կա տա րել փո փո խու թյուն ներ, այն է` Երևա նի Սի լի կյան 
թա ղա մա սի 7– րդ փո ղո ցի թիվ 101/2 հաս ցե ում գտնվող հո ղա մա սի գն ման հա մար առա
ջարկ ված 5.780.481 ՀՀ դրամ գի նը վե րա հաշ վար կել դրա կա դաստ րային ար ժե քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Գ. Առա քե լյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
25.08.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մու մը և կից փաս տաթղթե րը վե րա դարձվել են:

Դա տա րա նի 10.09.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Գա յա նե Մնո յա նի հայ ցա դի մու մի ըն դու
նու մը մերժվել է: 

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 29.10.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Գա յա նե Մնո յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժվել է, և Դա տա րա նի 
10.09.2015 թվա կա նի որո շու մը թողնվել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա յա նե Մնո յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա

վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

51– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սը, 52– րդ հոդ վա ծի 6– րդ մա սը, 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ 
կե տի «գ» են թա կե տը, սխալ է մեկ նա բա նել « Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սը և 2– րդ մա սի «բ» կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 08.06.2015 թվա կա նի գրու թյու նը հան դի սա նում է 

մի ջամ տող վար չա կան ակտ, որով մերժվել է հայց վող բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի ըն
դու նու մը, սա կայն Վե րաքննիչ դա տա րա նի նման եզ րա հան գումն ան հիմն է, քա նի որ 
գրու թյան մեջ չկա դրույթ կամ նշում այն մա սին, որ որևէ պար տա կա նու թյուն է դրվել հայց
վո րի վրա, կամ ցան կա ցած այլ եղա նա կով վատ թա րաց վել է նրա իրա վա կան կամ փաս
տա ցի դրու թյու նը:

Հայց վո րի՝ 14.05.2015 թվա կա նի դի մու մի վե րա բե րյալ Քա ղա քա պե տա րա նը հա մա
պա տաս խան իրա վա կան գոր ծո ղու թյուն չի իրա կա նաց րել, այ սինքն` վեր ջինս ո՛չ կա տա
րել է վե րա հաշ վարկ, ո՛չ էլ մեր ժել է վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու մա սին պա հան ջը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ Գա յա նե Մնո յա նը ներ կա յաց րել է 
պար տա վո րեց ման հայց, որ պի սի հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել եր կամ սյա ժամ կե տում՝ 
վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը մեր ժե լու  մա սին իրա զեկ վե լու պա հից, ան հիմն է: 

Բո ղոք բե րող ան ձը ներ կա յաց րել է գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց, որը ներ կա յաց
նե լու հա մար նա խա տես ված ժամ կե տը պետք է հաշ վար կել դի մում տա լու օր վա նից՝ 
14.05.2015 թվա կա նից եռամ սյա ժամ կե տում:

Բա ցի այդ, հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տաթղթե րը փոս տին են հանձն վել 
15.08.2015 թվա կա նին, ին չը հստակ երևում է ինչ պես Դա տա րան ներ կա յաց ված փոս տային 
ան դոր րագ րից, այն պես էլ փոս տային ծրա րի վրա առ կա կնի քից, ուս տի Գա յա նե Մնո յա նի 
կող մից բաց չեն թողնվել հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա
տա րա նի 29.10.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա 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 օրենսգրքի 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 րաքննիչ 
դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին 
մա սի 3– րդ կե տի սխալ կի րառ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան սխալ, որն 
ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և որի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ նույն o րենսգրքով սահ ման ված 
կար գով իրա վունք ունի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, եթե հա մա րում է, որ պե տա կան 
կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մարմ նի 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
գային պայ մա նագ րե րով, o րենքնե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով ամ րագրված իրա
վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը, նե րա ռյալ, եթե խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ իրա
վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար, չեն ապա հով վել ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներ այդ իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման հա մար, սա կայն դրանք պետք է ապա
հով վե ին Սահ մա նադ րու թյան, մի ջազ գային պայ մա նագ րի, o րեն քի կամ այլ իրա վա կան 
ակ տի ուժով:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 օրենսգրքի 67– րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո
րեց ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ըն դու նել այն բա րեն պաստ վար չա կան ակ
տը, որի ըն դու նու մը մեր ժել է վար չա կան մար մի նը։ Պար տա վո րեց ման հայ ցը նե րա ռում է 
վար չա կան մարմ նի կող մից նույն հոդ վա ծի 1– ին մա սում նշված մի ջամ տող վար չա կան ակ
տը վի ճար կե լու պա հան ջը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 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 լ որո շա կի գոր
ծո ղու թյուն ներ կամ ձեռնպահ մնա լ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րից, որոնք ուղղ ված չեն 
վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 22.02.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ– 942 որոշ մամբ 
անդրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված՝ վար չա
կան դա տա րան ներ կա յաց վող հայ ցե րի տե սակ նե րին, ար տա հայ տել է հետևյալ իրա վա
կան դիր քո րո շու մը. « պե տա կան կամ տե ղա կան ինքնա կա ռա վար ման մար մին նե րի կամ 
դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից դրսևոր վող ան գոր ծու թյան ար դյուն քում ան ձանց 
խախտ ված իրա վունքնե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյու նը երաշ խա
վո րե լուն է կոչ ված ինչ պես պար տա վո րեց ման, այն պես էլ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ
ցը: Ը նդ որում, պար տա վո րեց ման հայ ցի դեպ քում դա տա կան պաշտպա նու թյունն իրա
կա նաց վում է ը նդ դեմ այն պի սի ան գոր ծու թյան, որն առնչ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն
մա նը, իսկ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի դեպ քում` այն պի սի ան գոր ծու թյա նը, որը չի 
առնչ վում վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը»:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 67– րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից 
հետևում է, որ օրեն քի ուժով պար տա վո րեց ման հայ ցի շրջա նակ նե րում հայց վո րին իրա
վունք է վե րա պահ ված պա հան ջել ըն դու նե լու այն բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը, որի 
ըն դու նու մը վար չա կան մար մի նը մեր ժել է, կամ որը վեր ջինս չի ըն դու նել: Ինչ վե րա բե
րում է գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցին, ապա ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 68– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սում ամ րագրված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի 
հաս կա ցու թյան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց
րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ նշված հայ ցա տե սա կով հայց վո րը կա րող է վար չա կան 
մարմ նից պա հան ջել` ա) կա տա րե լ որո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ բ) ձեռնպահ մնա լ այն
պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մից, որոնք 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 մարմ նից պա հան ջել դրսևո րե լ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հետ չկապ ված՝ 
ինչ պես ակ տիվ վար քա գիծ` կա տա րե լու որո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ, այն պես էլ պա սիվ 
վար քա գիծ` ձեռնպահ մնա լու որո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մից: Միա ժա մա նակ 
նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
հայ ցով ան ձը վար չա կան մարմ նից կա րող է պա հան ջել դրսևո րե լ միայն այն պի սի վար քա
գիծ (թե՛ ակ տիվ, թե՛ պա սիվ), որը 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 գային պայ մա նագ րե րով, օրենքնե րով և 
այլ իրա վա կան ակ տե րով ամ րագրված իրա վունքնե րը և ազա տու թյուն նե րը: Հետևա բար 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով ան ձը կա րող է վար չա կան մարմ նից պա հան ջել կա
տա րե լ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ձեռնպահ մնա լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րու մից, որոնց հա մա պա տաս խա նա բար կա տա րու մը կամ չկա տա րու մը կա րող է 
ապա հո վել ան հրա ժեշտ պայ ման ներ ան ձի իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման հա մար կամ 
վե րաց նել վեր ջի նիս իրա վունքնե րի իրա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը (տե՛ս Շու շա նիկ Տր
դա տյանն ը նդ դեմ ՀՀ աղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետևան քով 
անօթևան մնա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նային խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե
տա կան աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող բնա կա րա նային շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի 
շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րի (բ նա կե լի տնե րի) հատ կաց ման հար ցե րով 
հանձնա ժո ղո վի թիվ ՎԴ/6072/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2015 
թվա կա նի որո շու մը):
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 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Գա յա նե Մնո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ան նա Հով սե
փյա նը 14.05.2015 թվա կա նին Քա ղա քա պե տա րա նին հաս ցե ագրված թիվ ՓՀ– 57– 05/15 
դի մու մով խնդ րել է Երևա նի քա ղա քա պե տի գլ խա վոր խորհր դա կա նի` 25.10.2012 թվա
կա նի թիվ 04/10115 գն ման առա ջար կում կա տա րել հո ղա մա սի գն ման հա մար առա ջարկ
ված գնի` 5.780.481 ՀՀ դրա մի վե րա հաշ վարկ` հո ղա մա սի գի նը հաշ վար կե լով դրա կա
դաստ րային ար ժե քով (գ.թ. 12– 15): Քա ղա քա պե տա րա նը 03.05.2015 թվա կա նի թիվ 
04/26034 գրու թյամբ, ի պա տաս խան Գա յա նե Մնո յա նի ներ կա յա ցուց չի 14.05.2015 թվա
կա նի թիվ ՓՀ– 57– 05/15 դի մու մի, հայտ նել է, որ Երևան հա մայն քի սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող Սի լի կյան թա ղա մա սի 7– րդ փո ղո ցի թիվ 101/2 հաս ցե ում գտնվող ինքնա
կամ կա ռույ ցի օրի նա կա նաց ման գոր ծըն թացն իրա կա նաց վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
18.05.2006 թվա կա նի «Ինքնա կամ կա ռույց նե րի օրի նա կա նաց ման և տնօ րին ման կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» թիվ 912– Ն որոշ մամբ սահ ման ված կար գին հա մա ձայն: Միա ժա
մա նակ հայտ նել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 438– րդ հոդ վա ծի 1– ին կե տի հա
մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը պետք է հա մա պա տաս խա նի այն կնքե լու պա հին գոր ծող օրեն
քով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված` կող մե րի հա մար պար տա դիր կա նոն նե
րին: Տվյալ դեպ քում Սի լի կյան թա ղա մա սի 7– րդ փո ղո ցի թիվ 101/2 հաս ցե ում գտնվող 
ինքնա կամ կա ռույ ցի և դրա հա մար առանձնաց ված հո ղա մա սի օտար ման պայ մա նա գիր 
կնքե լու առա ջար կը բխում է գոր ծող օրենսդրու թյան պա հանջնե րից (գ.թ. 16): Գա յա նե 
Մնո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ան նա Հով սե փյա նը 09.06.2015 թվա կա նին թիվ ՓՀ– 65– 06/15 
դի մու մով Քա ղա քա պե տա րա նին խնդ րել է հայտ նել` հա մա ձայն Երևա նի քա ղա քա պե տի 
գլ խա վոր խորհր դա կա նի` Գա յա նե Մնո յա նին ուղղ ված 25.10.2012 թվա կա նի թիվ 04/10115 
գն ման առա ջար կում կա տար ված (կա տար վե լիք) վե րա հաշ վար կի որ քանն է կազ մում 
Երևա նի Սի լի կյան թա ղա մա սի 7– րդ փո ղո ցի թիվ 101/2 հաս ցե ի հո ղա մա սի գի նը (գ.թ. 
17): Քա ղա քա պե տա րա նը 02.07.2015 թվա կա նի թիվ 04/31488 գրու թյամբ, ի պա տաս խան 
Գա յա նե Մնո յա նի ներ կա յա ցուց չի 09.06.2015 թվա կա նի թիվ ՓՀ– 65– 06/15 դի մու մի, 
հայտ նել է, որ Երևան հա մայն քի սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող Սի լի կյան թա ղա մա սի 
7– րդ փո ղո ցի թիվ 101/2 հաս ցե ում գտնվող 250,24 քա ռա կու սի մետր ը նդ հա նուր մա կե րե
սով կա ռույ ցի հա մար առանձնաց ված 1322,05 քա ռա կու սի մետր մա կե րե սով հո ղա մա սի 
գի նը կազ մում է 5.780.481 ՀՀ դրամ (գ.թ. 18):

Դա տա րա նը, հայ ցա դի մու մը 25.08.2015 թվա կա նին վե րա դարձնե լով, նշել է, որ հայց
վո րի կող մից ներ կա յաց վել է գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց, որի ներ կա յաց ման ժամ կե
տը հայց վո րի կող մից բաց է թողնվել, քա նի որ հայց վո րի ներ կա յա ցուց չի կող մից 14.05.2015 
թվա կա նի դի մու մով հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը Քա ղա քա պե տա րա նի կող մից 
մեր ժե լու վե րա բե րյալ գրու թյան մա սին հայց վո րի ներ կա յա ցու ցիչն իրա զեկ վել է 08.06.2015 
թվա կա նին, մինչ դեռ հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց վել 18.08.2015 թվա կա նին, այ
սինքն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե
տի 1– ին են թա կե տով նա խա տես ված մե կամ սյա ժամ կե տի բաղ թողնմամբ, և բա ցա կա
յում է բաց թողնված ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա
վուն քը վե րա կանգնե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը:

Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա
նու թյու նը, որ հայց վո րը հայ ցա դի մու մը կրկին ներ կա յաց նե լիս չի վե րաց րել Դա տա րա նի 
25.08.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու մա սին» որոշ մամբ մատ նանշված 
թե րու թյու նը, այն է՝ հայ ցա դի մու մին կից չի ներ կա յաց վել բաց թողնված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը վե րա կանգնե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա
բա նու թյու նը, որ տվյալ դեպ քում ներ կա յաց վել է պար տա վո րեց ման հայց, ը նդ որում, 
պար տա վո րեց ման հայ ցի նպա տակն իրա վա սու վար չա կան մարմ նին պար տադ րելն է ըն
դու նե լ այն բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը, որի ըն դու նու մը մերժվել է վար չա կան մարմ նի 
կող մից։ Մինչ դեռ հայց վո րի կող մից բաց է թողնվել պար տա վո րեց ման հայց ներ կա յաց նե
լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված եր կամ սյա ժամ կե
տը, քա նի որ հայց վո րի ներ կա յա ցու ցիչ Ան նա Հով սե փյա նի կող մից 14.05.2015 թվա կա նի 
դի մու մով հայց վող պա հան ջի մա սին Քա ղա քա պե տա րա նի կող մից տրված մերժման մա
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սին վեր ջինս իրա զեկ վել է 08.06.2015 թվա կա նին, իսկ հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա
յաց վել 18.08.2015 թվա կա նին, այ սինքն` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 2– րդ կե տով սահ ման ված եր կամ սյա ժամ կե տի խախտ մամբ։ 
Բա ցի այդ, կրկին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով հայց վո րի ներ կա յա ցու ցի չը չի վե րաց վել 
Դա տա րա նի « Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձնե լու մա սին» որոշ մամբ մատ նանշված թե րու
թյու նը, այն է` չի ներ կա յաց վել միջ նոր դու թյուն բաց թողնված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու մասին։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի վե րոգ րյալ պատ
ճա ռա բա նու թյա նը, գտնում է, որ այն ան հիմն է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

« Վար չա րա րու թյան հի մունքնե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն 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 ունե ցող այն որո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան 
իրա վա կան ակտն է, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային իրա 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 իրա
վունքներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա
չե լուն: Նույն հոդ վա ծի 2– րդ մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն` մի ջամ տող վար չա կան ակտն այն 
վար չա կան ակտն է, որի մի ջո ցով վար չա կան մար մին նե րը մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ հուպ 
սահ մա նա փա կում են ան ձանց իրա վունքնե րի իրա կա նա ցու մը, որևէ պար տա կա նու թյուն 
են դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ եղա նա կով վատ թա րաց նում են նրանց իրա վա
կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում բազ միցս անդրա
դար ձել է վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին: Մաս նա վո րա պես, վե րոգ րյալ հոդ
ված նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ որևէ 
փաս տա թուղթ որ պես վար չա րա րու թյան ար դյունք հան դի սա ցող վար չա կան ակտ դի տե լու 
հա մար առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է վար չա կան ակ տի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը կազ մող 
տար րե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Այս պես, վար չա կան ակ տը պետք է ըն դուն վի 
վար չա կան մարմ նի կող մից և ունե նա ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, ըն դուն վի հան րային 
իրա վուն քի բնա գա վա ռում և հե տապնդի կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ, ուղղ
ված լի նի ան ձի հա մար իրա վունքներ կամ պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո
խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: Իսկ նշված տար րե րից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյու
նը բա ցա ռում է վար չա կան ակ տի առ կա յու թյու նը (տե՛ս Եղի շե Հա րու թյու նյանն ը նդ դեմ 
Երևա նի քա ղա քա պետա րա նի թիվ ՎԴ/0687/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում բա ցա հայ տել վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման մեջ «ան ձի հա մար իրա
վունքներ կամ պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա նա
չե լու» պայ մա նը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ
տե րում մաս նա վոր ան ձանց ը նդ հա նուր և վե րա ցա կան եղա նա կով ամ րագրված հան
րային սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րը կամ պար տա կա նու թյուն նե րը որո շա կիաց ված չեն: 
Դրանք որո շա կիաց վում և իրա գործ վում են հիմ նա կա նում վար չա կան (ան հա տա կան) ակ
տե րի մի ջո ցով, հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան ակ տով 
իրա վուն քի կամ պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը, փո փո խու մը կամ վե րա ցու մը նոր մա
տիվ իրա վա կան ակ տում սահ ման ված հա մա պա տաս խան իրա վուն քի կամ պար տա կա
նու թյան կոնկ րե տա ցում է, նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի կեն սա գոր ծու մը կոնկ րետ 
փաս տա կան հան գա մանքնե րում: 

Այ սինքն՝ վար չա կան ակ տը նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով վե րա ցա կան եղա նա կով 
սահ ման ված սուբյեկ տիվ իրա վունքնե րը կամ պար տա կա նու թյուն նե րը վե րագ րում է կոնկ
րետ ան ձանց՝ ել նե լով կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանքնե րից: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա անդրա դառ նա լով մի ջամ տող վար չա կան ակ տին՝ Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն տար բեր եղա նակ նե րով մի ջամ տում է ան ձի որևէ 
կոնկ րետ իրա վուն քի իրա կա նաց մա նը կամ նե ղաց նում վեր ջի նիս ազատ գոր ծե լու հնա րա
վո րու թյու նը` նրա վրա դնե լով որո շա կի պար տա կա նու թյուն:
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 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ Գա յա նե Մնո յա նը Քա ղա քա պե տա րա նին ուղղ ված իր 14.05.2015 և 09.06.2015 
թվա կան նե րի դի մում նե րով չի հայ ցել որևէ բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի ըն դու նում, քա
նի որ դի մում նե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ դրան ցով չի հայց վում կոնկ րետ փաս
տա կան հան գա մանքնե րում կոնկ րետ իրա վուն քի տրա մադ րում:

 Միա ժա մա նակ Գա յա նե Մնո յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից Քա ղա քա պե տա րա նին 
ուղղ ված դի մում նե րի ուսում նա սի րու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րում է, որ դրա նով Գա յա նե Մնո յա նը խնդ րել է կա տա րել գոր ծո ղու թյուն, այն է՝ կա տա րել 
Երևա նի քա ղա քա պե տի գլ խա վոր խորհր դա կա նի` 25.10.2012 թվա կա նի թիվ 04/10115 
գնման առա ջար կում հո ղա մա սի գն ման հա մար առա ջարկ ված գնի` 5.780.481 ՀՀ դրա մի 
վե րա հաշ վարկ: 

Անդ րա դառ նա լով գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու՝ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ժամ կետ նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար
ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տի 
հա մա ձայն` հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել` գոր ծո ղու թյան կա տար
ման հայ ցի դեպ քում` 

ա. մե կամ սյա ժամ կե տում` վար չա կան մարմ նի կող մից գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը 
մեր ժե լու մա սին իրա զեկ վե լու պա հից,

բ. եր կամ սյա ժամ կե տում այն պա հից, երբ լրա ցել է հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար
ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տը,

գ. եռամ սյա ժամ կե տում այն պա հից, երբ դի մում է ներ կա յաց վել հայց վող գոր ծո ղու
թյու նը կա տա րե լու հա մար, եթե առ կա չեն նույն կե տի «ա» և «բ» են թա կե տե րով նա խա
տես ված դեպ քե րը: 

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար օրենսդրի 
կող մից սահ ման վել են երեք տար բեր ժամ կետ ներ՝ պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյան կա
տար ման խնդ րան քով դի մում ստա նա լուց հե տո վար չա կան մարմ նի դրսևո րած վար քագ
ծով և հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման հա մար սահ ման ված հա տուկ ժամ կետ նե րի առ
կա յու թյամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ: Այս պես, այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան մար մի նը 
մեր ժում է հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը, հայց վո րը կա րող է գոր ծո ղու թյան կա
տար ման հայց ներ կա յաց նել մե կամ սյա ժամ կե տում այդ պի սի մերժման մա սին իրա զեկ վե
լու պա հից: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման մեր
ժու մը պետք է լի նի այն պի սին, որ ակնհայ տո րեն ար տա հայ տի վար չա կան մարմ նի բա ցա
սա կան դիր քո րո շու մը հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման վե րա բե րյալ: Վճռա բեկ դա
տա րա նի նման դիր քո րոշ ման հա մար հիմք է հան դի սա նում այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի ներ կա յաց ման 
հա մար սահ ման ված են տար բե րակ ված ժամ կետ ներ, և վար չա կան մարմ նի կող մից գոր
ծո ղու թյան կա տա րում հայ ցող ան ձին եր կի մաս տու թյուն նե րի կամ տա րա կար ծու թյուն նե րի 
տե ղիք տվող պա տաս խան տրա մադ րե լու պայ ման նե րում ան ձի կող մից կա րող են սխալ 
հաշ վարկ վել հայց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը, ին չը կհան գեց նի վեր
ջի նիս դա տա կան պաշտպա նու թյան իրա վուն քի ար հես տա կան սահ մա նա փակ ման:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ հայց
վող գոր ծո ղու թյան վե րա բե րյալ ան ձի դի մու մին ի պա տաս խան վար չա կան մար մի նը ներ
կա յաց րել է գրու թյուն, որի բո վան դա կու թյու նից ակնհայ տո րեն չի բխում հայց վող գոր ծո
ղու թյան կա տա րու մը մեր ժե լու մա սին, գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ կա յաց նե լու 
հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե
տի «ա» են թա կե տով նա խա տես ված ժամ կետ նե րը չեն կա րող կի րառ վել: Ինչ վե րա բե
րում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տի 
«բ» են թա կե տով նա խա տես ված ժամ կե տին, ապա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ
րում է, որ դրա նով նա խա տես ված հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը նա խա տես ված են 
այն դեպ քե րի հա մար, երբ հայց վող գոր ծո ղու թյան հա մար օրեն քով կամ այլ իրա վա կան 
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ակ տով սահ ման ված են տվյալ գոր ծո ղու թյան կա տար ման ժամ կետ ներ (օ րի նակ՝ « Տե ղե
կատ վու թյան ազա տու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 9– րդ հոդ վա ծի 7– րդ մա սով տե ղե կու թյան 
տրա մադրման վե րա բե րյալ գրա վոր հարց ման պա տաս խա նի տրա մադրման հա մար սահ
ման ված ժամ կետ նե րը):

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տի «գ» են թա կե տով նա
խա տես ված հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը սահ ման ված են այն պի սի դեպ քե րի հա
մար, երբ հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման հա մար օրեն քով կամ այլ իրա վա կան ակ
տով որևէ ժամ կետ սահ ման ված չէ, և այդ գոր ծո ղու թյան կա տար ման վե րա բե րյալ առ կա 
չէ վար չա կան մարմ նի մեր ժու մը: 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով սույն գոր
ծի փաս տե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Գա յա նե Մնո յա նի ներ կա յա
ցուց չի կող մից 25.10.2012 թվա կա նի թիվ 04/10115 գն ման առա ջար կում հո ղա մա սի գն ման 
հա մար առա ջարկ ված գնի` 5.780.481 ՀՀ դրա մի վե րա բե րյալ վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու 
պա հան ջով Քա ղա քա պե տին հաս ցե ագրված 14.05.2015 թվա կա նի դի մու մի վե րա բե րյալ 
Քա ղա քա պե տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի պա տաս խա նով և 09.06.2015 թվա կա նի դի մու
մի վե րա բե րյալ 02.07.2015 թվա կա նի պա տաս խա նով չի մեր ժել վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու 
մա սին հայց վո րի ներ կա յա ցուց չի դի մու մը, այն է՝ Քա ղա քա պե տա րա նի նշված գրու թյուն
նե րի բո վան դա կու թյու նից ակնհայ տո րեն չի բխում վար չա կան մարմ նի բա ցա սա կան դիր
քո րո շու մը վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու վե րա բե րյալ: Նշված գրու թյուն նե րը, ը ստ է ու թյան, 
ըն դա մե նը տե ղե կատ վա կան բնույ թի փաս տաթղթեր են, հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա
նը գտնում է, որ սույն գոր ծով վար չա կան մար մի նը Գա յա նե Մնո յա նի 14.05.2015 թվա կա նի 
դի մու մի կա պակ ցու թյամբ այդ պես էլ որևէ գոր ծո ղու թյուն չի կա տա րել, որ պի սի պայ ման
նե րում Գա յա նե Մնո յա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72– րդ հոդ վա ծի 
1– ին մա սի 3– րդ կե տի «գ» են թա կե տի ուժով իր գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը դա տա
րան կա րող էր ներ կա յաց նել եռամ սյա ժամ կե տում այն պա հից, երբ դի մում է ներ կա յաց վել 
հայց վող գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու հա մար, քա նի որ առ կա չեն նույն կե տի «ա» և «բ» 
են թա կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րը, այն է՝ առ կա չէ Քա ղա քա պե տա րա նի կող մից 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման վե րա բե րյալ մերժման մա սին իրա զե կում հայց վո րին, ինչ պես 
նաև օրեն քով կամ որևէ իրա վա կան ակ տով Քա ղա քա պե տա րա նի կող մից հո ղա մա սի գնի 
վե րա հաշ վարկ կա տա րե լու հա մար ժամ կետ սահ ման ված չէ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն` 
տա րի նե րով, ամիս նե րով, շա բաթ նե րով կամ օրե րով հաշ վարկ վող դա տա վա րա կան ժամ
կետ նե րի ըն թացքն սկս վում է այն օրա ցու ցային տար վա, ամս վա, շա բաթ վա, ամ սաթ վի 
հա ջորդ օր վա նից, որով որոշ ված է այդ ժամ կե տի սկիզ բը։ 

ՀՀ վար չա կան դատ վա րու թյան օրենսգրքի 52– րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ամիս նե րով հաշ վարկ վող դա տա վա րա կան ժամ կե տը լրա նում է սահ ման ված ժամ կե տի 
վեր ջին ամս վա հա մա պա տաս խան օրը։  

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 56– րդ հոդ վա ծի 6– րդ մա սի հա մա ձայն` 
եթե հայ ցա դի մու մը, բո ղո քը, այլ փաս տաթղթե րը կամ դրա մա կան մի ջոց նե րը հանձն վել 
են փոս տին, փո խանցվել կամ ներ կա յաց վել են հա մա պա տաս խան մարմ նին կամ դրանք 
ըն դու նե լու լիա զո րու թյուն ունե ցող ան ձին մինչև դա տա վա րա կան ժամ կե տի վեր ջին օր վա 
ժա մը քսան չոր սը, ապա ժամ կե տը չի հա մար վում բաց թողնված։

Տ վյալ դեպ քում հայց վող գոր ծո ղու թյան կա տար ման հա մար Գա յա նե Մնո յա նը դի մու
մը ներ կա յաց րել է 14.05.2015 թվա կա նին, հետևա բար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 51– րդ հոդ վա ծի 4– րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայց ներ
կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված եռամ սյա ժամ կե տի հաշ վար կը սկս վում է դրա հա ջորդ 
օր վա նից՝ 15.05.2015 թվա կա նից, և ՀՀ վար չա կան դատ վա րու թյան օրենսգրքի 52– րդ հոդ
վա ծի 2– րդ մա սի կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ ավարտ վում է 15.08.2015 թվա կա նին: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցա դի մու մը Դա տա րան է ներ կա յաց
վել 15.08.2015 թվա կա նին` փոս տային կա պի ծա ռա յու թյա նը հանձնե լու մի ջո ցով, ին չը նշա
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նա կում է, որ սույն գոր ծով պահ պան վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
72– րդ հոդ վա ծի 1– ին մա սի 3– րդ կե տի «գ» են թա կե տով սահ ման ված եռամ սյա ժամ կե տը: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152– րդ և 163– րդ հոդ ված
նե րի ուժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի որո 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 րադրված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153– րդ, 163– րդ, 169– րդ և 171– րդ հոդ ված նե րով` Վճռա
բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

29.10.2015 թվա կա նի « Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց նել նոր դա
տա կան ակտ` վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 10.09.2015 թվա կա նի « Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը:

2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐ ՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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