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Partnership for good Governance
Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման

  
Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը՝ 

Հայաստանում դատական իշխանության  
անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վար-
չա կան գործերով 2020 թվականի որոշումների ընտրանու տպագրությունն իրա-
կա նաց վել է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից Գործ ըն կե րու-
թյուն հանուն լավ կառավարման (ԳԼԿ II) ծրագրային ձևաչափի շրջանակներում 
ֆի նան սա վորվող և Եվրոպայի խորհրդի կողմից իրականացվող «Աջակցություն 
դա տա կան բարեփոխումների իրականացմանը՝ Հայաստանում դա տա կան իշ-
խա նու թյան անկախության և արհեստավարժության ամրա պնդումը» ծրագրի 
շրջա նակ ներում: Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դա տա րանի քաղա-
քա ցիա կան և վարչական գործերով 2020 թվականի որո շումների ընտրա նիում 
ներ կա յացված տեսակետները որևէ կերպ չեն արտահայտում կողմերի պաշ տո-
նա կան տեսակետները:





ՆԱԽԱԲԱՆ

Ար դա րա դա տութ յան ի րա կա նա ցու մը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի հիմ նա կան, սա կայն 
ոչ միակ գոր ծա ռույթն է: Ան ձի սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծըն թա-
ցում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա կա նաց նում է նաև օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռութ յան 
ա պա հով ման և  ի րա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու գոր ծա ռույթ, ո րի հիմ քե րը դրվե ցին 
2005 թվա կա նի սահ մա նա դրա կան փո փո խութ յուն նե րով և  ամ րապնդ վե ցին 2015 թվա կա-
նի հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րով: Իր ո րո շում նե րում ար տա հայ տած ի րա վա-
կան դիր քո րո շում նե րի, այդ թվում՝ օ րեն քի մեկ նա բա նութ յուն նե րի մի ջո ցով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նը ստեղ ծում է մեկ միաս նա կան ի րա վա կան հար թութ յուն այդ օ րենք նե րի տա-
րաբ նույթ դրույթ նե րի գոր ծո ղութ յան հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանն 
իր ա մե նօր յա գոր ծու նեութ յամբ ա պա հո վում է բազ մաբ նույթ ի րա վա նոր մե րի կան խա տե-
սե լիութ յու նը և կա յու նութ յու նը՝ նպաս տե լով ի րա վա կան ո րո շա կիութ յան ու ի րա վա կան 
անվ տան գութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը, կան խա տե սե լի ար դա րա դա տութ յան 
ձևա վոր մա նը։

Ու րա խութ յամբ պետք է փաս տել, որ տա րեց տա րի կար ևոր վում է ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի նշա նա կութ յու նը: ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի ո րո շում ներն այ սօր ար դեն ոչ միայն ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն ու նեն դա-
տա կան պրակ տի կա յի հա մար, այլև ո րոշ դեպ քե րում օ րենս դրա կան նա խա ձեռ նութ յուն-
նե րի ազ դակ են հան դի սա նում՝ արդ յուն քում ձեռք բե րե լով նաև օ րենս դրա կան գոր ծու-
նեութ յան հա մար կողմ նո րո շիչ բնույթ: Հատ կան շա կան է նաև ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ո րո շում նե րի դե րի բարձ րա ցումն ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ տետ ներ ու նե ցող բու հե րի, 
ինչ պես նաև Ար դա րա դա տութ յան ա կա դե միա յի և Փաս տա բա նա կան դպրո ցի ու սում նա-
կան գոր ծըն թա ցում։

Վե րոգրյալն ուղ ղա կիո րեն հաս տա տում է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րի հա-
սա նե լիութ յունն ի րա վա կան հան րութ յանն ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, ո րը յու րա-
քանչ յուր տա րի ի րա կա նաց վում է նաև հաշ վե տու տար վա նա խա դե պա յին ո րո շում նե րի 
ընտ րա նու կազմ ման և հ րա տա րակ ման մի ջո ցով։

Սույն ընտ րա նին, ո րը թվով 14-րդն  է, այդ գոր ծըն թա ցի մի դրսևո րումն է, որն ամ-
փո փում է 2020 թվա կա նի ըն թաց քում ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղոք նե րի քննութ-
յան արդ յուն քում քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան գոր ծե րով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած ուղ ղոր դող դիր քո րո շում նե րը։ Այն բաղ կա ցած է ո րո շում նե րի հա մա-
ռո տագ րում նե րից, եր կու բաժ նից՝ «Գործն ըստ էութ յան լու ծող (եզ րա փա կիչ) ո րո-
շում ներ» և «Մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի վե րա բեր յալ ո րո շում ներ»։ Բա ժին ներն 
ի րենց հեր թին ընդգրկում են քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քին, քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րութ յա նը, վար չա կան ի րա վուն քին և վար չա կան դա տա վա րութ յա նը վե րա բե րող 
գլուխ ներ։ Բա ցի կա յաց ված ո րո շում նե րից, ներ կա յաց ված են նաև ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի դա տա վոր նե րի կող մից կոնկ րետ ո րոշ ման կա պակ ցութ յամբ ներ կա յաց ված 
հա տուկ կար ծիք նե րը։ 

Ընտ րա նին նե րա ռում է նաև լա զե րա յին սկա վա ռակ, ո րում ամ րագրված է գրքի 
է լեկտ րո նա յին տար բե րա կը:
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Վս տահ եմ, որ սույն ընտ րա նին, ինչ պես և նա խորդ նե րը, շա րու նա կե լու է նպաս տել 
կա յաց ված նա խա դե պա յին ո րո շում նե րի հա սա նե լիութ յան և կի րա ռութ յան ա պա հով-
մա նը, խթա նե լու է դա տա վոր նե րի, դա տա րան նե րի աշ խա տա կազ մի, փաս տա բան նե րի, 
ի րա վա բա նա կան բու հե րի և ֆա կուլ տետ նե րի դա սա խոս նե րի, ի րա վա կի րառ հան րութ յան 
այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը, դա տա-
կան իշ խա նութ յան նկատ մամբ հա սա րա կա կան վստա հութ յան ամ րապնդ մա նը:

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

Ռ. Հա կոբ յան
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06.05.2020թ.
1. Իրի նա Մաթևոս յանն ընդ դեմ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի և մյուս նե րի, քաղ. գործ թիվ 

ԵԱԴԴ/1345/02/14

Խն դիր. 1. Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի կող մից պար տա պան հա մա սե փա կա-
նա տի րոջ պարտ քը մա րե լը բա վա րա՞ր է արդ յոք ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա-
պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի դա դար ման և վեր ջի նիս բաժ նի 
նկատ մամբ պար տա պա նի պարտ քը մա րած ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման հա մար: 

2. Ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ վեճ ծա գե լու դեպ քում 
շա հագրգիռ ան ձի՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված հայ ցը քննու-
թյան են թա կա՞ է արդ յոք գույ քի գտնվե լու վայ րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում 
այն դեպ քում, երբ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը նե րառ ված է սնան կու թյան գոր ծով պար-
տա պա նի գույ քա յին զանգ վա ծում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1. Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ պար տա պան չհան դի սա ցող ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ 
առ կա է հա մա ձայ նու թյուն՝ գնե լու պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ բա ժի նը, ապա վեր-
ջինս պար տա վոր է կա տա րել կոնկ րետ և հա մար ժեք գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ուղղ ված ընդ հա-
նուր սե փա կա նու թյան մեջ պար տա պա նի բաժ նի գնմա նը: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն 
ընդգ ծել է, որ պար տա տի րոջ հան դեպ առ կա պար տա վո րու թյան կա տա րու մը պար տա պան 
չհան դի սա ցող ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի կող մից չի կա րող հա մար վել ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն պար տա պա նի բաժ նի 
ձեռք բե րում, քա նի որ օրենս դի րը վե րո հիշ յալ իրա վա կան նոր մով սահ մա նել է ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի՝ պար տա պա նի բա ժի նը շու կա յա կան գնով գնե լու իրա վուն-
քը, ին չը են թա դրում է պար տա պա նի բաժ նե մա սի օտա րում՝ զու գորդ ված ընդ հա նուր սե-
փա կա նու թյու նում պար տա պա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի դա դար մամբ և ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյու նում պար տա պա նի ունե ցած բաժ նի նկատ մամբ այդ բա ժի նը շու կա յա կան 
գնով ձեռք բե րած ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի սե փա կա նու թյան իրա վուն-
քի ծագ մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նի նման հետևու թյու նը բխում է այն հան գա ման քից, որ 
պար տա պա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ որ պես սուբ յեկ տի՝ օրեն քով և այլ իրա վա կան 
ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ պան վող իրա վունք, դա դար ման են թա կա է միայն օրեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում, իսկ տվյալ դեպ քում օրեն քը որ պես պար տա պան հա մա սե փա կա-
նա տի րոջ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի դա դար ման հիմք նա խա տե սել է ոչ թե այլ ան ձի (այդ 
թվում՝ մյուս հա մա սե փա կա նա տի րոջ) կող մից պար տա պա նի պարտ քի մա րու մը, այլ՝ շու կա-
յա կան գնով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա պա նին պատ կա նող բաժ նի գնու մը՝ 
վա ճառ քից ստաց ված գու մա րը պարտ քի մար մանն ուղ ղե լու նպա տա կով: Ուս տի, բո լոր այն 
դեպ քե րում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը վկա յա կո չում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված իրա կար գա վոր ման հի ման վրա պար տա պան 
հա մա սե փա կա նա տի րոջ պարտ քը մա րե լու արդ յուն քում պար տա պա նի բաժ նի նկատ մամբ 
իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման հան գա ման քը, վեր ջինս պար տա վոր է ապա ցու ցել 
պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ և իր միջև պար տա պա նի բաժ նի օտար ման գոր ծարք 
կնքված լի նե լու և այդ գոր ծար քից ստաց ված գու մա րը պարտ քի մար մանն ուղ ղե լու փաս տե-
րի առ կա յու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թեև օրեն քը նա խա տե սում է ան ձանց քա ղա-
քա ցիա կան իրա վունք նե րի ծագ ման մի շարք հիմ քեր (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս), սա կայն միա ժա մա նակ նա խա տե սում է նաև պար տա դիր պա հանջ՝ 
պե տա կան գրանց ման են թար կե լու այն իրա վունք նե րը, որոնք օրեն քի հի ման վրա են թա կա 
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են այդ պի սի գրանց ման: Ընդ որում, գույ քի նկատ մամբ պե տա կան գրանց ման են թա կա իրա-
վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա հից, ին չը են թա դրում է, որ նույ նիսկ օրեն քով 
նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ պե տա կան գրանց ման են թա կա իրա-
վունք նե րի ծագ ման հա մար: Նշ վա ծից բա ցա ռու թյուն է նա խա տես ված «Գույ քի նկատ մամբ 
իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 18-րդ հոդ վա ծով, որով սահ ման-
ված են գույ քի նկատ մամբ այն իրա վունք նե րը և սահ մա նա փա կում նե րը, որոնք 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՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 135-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, ի թիվս այլ նի, պե տա կան գրանց ման են թա կա իրա-
վունք է հա մար վում նաև ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, ար ձա-
նագ րել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը վկա յա կո չում է օրեն-
քով նա խա տես ված այս կամ այն հիմ քով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի ծագ ման հան գա ման քը, վեր ջինս պար տա վոր է ապա ցու ցել նաև այն փաս տը, 
որ օրեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան գրանց ման է են թար կել իր վե րո հիշ յալ իրա-
վուն քը: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա-
րա նը գտել է, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ան շարժ գույ քում պար տա պան 
հա մա սե փա կա նա տի րո ջը պատ կա նող բաժ նի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քի դա դար ման և այդ բաժ նի նկատ մամբ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մյուս մաս նակ ցի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման փաս տը հաս տատ ված կա րող է հա մար վել միայն այն 
դեպ քում, երբ վե րո հիշ յալ փաս տե րը վկա յա կո չող գոր ծին մաս նակ ցող անձն ապա ցու ցում է 
պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ և ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի միջև շու-
կա յա կան գնով պար տա պա նի բաժ նի օտար ման գոր ծարք կնքված լի նե լու, այդ գոր ծար քից 
ստաց ված գու մա րը պարտ քի մար մանն ուղղ ված լի նե լու փաս տե րի առ կա յու թյու նը, ինչ պես 
նաև այդ գոր ծար քից ծա գած սե փա կա նու թյան իրա վունքն օրեն քով սահ ման ված կար գով 
պե տա կան գրանց ման են թար կած լի նե լու հան գա ման քը: 

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վեր լու ծու թյա նը, փաս տել է, որ նշված կար գա վո րու մը չի են թա դրում 
ցան կա ցած հար ցի քննու թյուն սնան կու թյան գոր ծի շրջա նա կում: Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ 
դա տա րանն ընդգ ծել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ներ կա յաց ված հայ ցի բա վա րա րու մը 
կհան գեց նի սնան կու թյան գոր ծով պար տա պա նի գույ քա յին զանգ վա ծի փո փո խու թյան, նման 
հայ ցը քննու թյան են թա կա է միայն պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծի շրջա նակ նե րում: Այլ 
կերպ ասած՝ սնան կու թյան վա րույ թին առնչ վող կամ դրա ըն թաց քի վրա ազ դող պար տա պա-
նից օրեն քով նա խա տես ված պա հանջ նե րով քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի վա րույթ նե րը պետք 
է կենտ րո նա նան մեկ վա րույ թում, այն է՝ սնան կու թյան վա րույ թում: 

Վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը նե րառ ված է սնան-
կու թյան գոր ծով պար տա պա նի գույ քա յին զանգ վա ծում, ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի 
պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ վեճ ծա գե լու դեպ քում շա հագրգիռ ան ձի կող մից ներ կա-
յաց ված՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ հայ ցը քննու թյան են թա կա է ոչ թե գույ քի 
գտնվե լու վայ րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում, այլ գույ քի սե փա կա նա տեր հան-
դի սա ցող պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծի շրջա նակ նե րում։

ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

27.08.2020թ.
2. Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յանն ընդ դեմ Ար մեն Աճեմ յա նի, Սու սան նա Մա նուկ յա-

նի, քաղ. գործ թիվ ԵՄԴ/0863/02/17

Խն դիր. Արդ յո՞ք գրա վի առար կան օտա րե լու դեպ քում օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա-
վուն քը դա դա րում է:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի տար-
բե րու թյուն այլ իրա յին իրա վունք նե րի՝ գրավն առա ջա նում և իրա վա կան արժևո րում է ստա-
նում այն քա նով, որ քա նով այն անհ րա 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 իրա յին-ի րա վա-
կան ապա հով ման մի ջոց: Գ րա վի իրա վուն քին բնո րոշ են իրա յին իրա վունք նե 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 քանչ յու րի պար տա կա նու թյու նը՝ ձեռնպահ մնա լու այդ իրա վուն քի իրա կա նա ցու մը 

Էջ
17-38
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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 անց նում 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):

Վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ կետն ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րան քի վա ճա ռո ղի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն 
ուղղ ված հա տուկ կար գա վո րում է նա խա տե սել, որի հա մա ձայն՝ մինչև գնոր դի կող մից 
պարտ քի հա մար վճա րե լու պար տա վո րու թյան ամ բող ջա կան և պատ շաճ կա տա րու մը վա-
ճառ ված ապ րան քը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ դրված: Այ սինքն՝ նման պա րա գա-
յում վա ճա ռո ղը գրա վա տուի կար գա վի ճակ է ստա նում օրենս դրա կան հա տուկ կար գա վոր-
ման հետևան քով, եթե, իհար կե, առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով այլ բան նա խա տես ված չէ: 
Ի տար բե րու թյուն պայ մա նագ րի ուժով ծա գող գրա վի՝ օրեն քի հի ման վրա գրա վի ծա գումն 
օրենս դի րը պայ մա նա վո րել է օրենսգրքում նշված հան գա մանք նե րի երևան գա լով, մաս նա-
վո րա պես՝ ապ րան քի ապա ռիկ վա ճառ քի դեպ քում: Գ րա վա տուի իրա վունք նե րից վա ճա ռո-
ղը կա րող է օգտ վել օրեն քի ուժով՝ սահ ման ված կար գով ապ րան քի ապա ռիկ առու վա ճառ քի 
պայ մա նա գիր կնքե լու փաս տի հի ման վրա: Օրեն քի ուժով գրավ հա մար վող ապ րանքն 
օտա րե լիս ապա ռիկ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի գնոր դը պար տա վոր է գույ քի նոր 
ձեռք բե րո ղին նա խազ գու շաց նել այդ գույ քի նկատ մամբ այլ ան ձի իրա վունք նե րի առ-
կա յու թյան մա սին, ընդ որում, ան կախ այդ պար տա կա նու թյու նը կա տար ված լի նե լու 
կամ չլի նե լու հան գա ման քից՝ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի 
անց նե լու դեպ քում գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը, և գրա վը չի դա դա րում: 

15.05.2020թ.
3. Ար մեն Մու րադ յանն ընդ դեմ «Գառ նի ին վեստ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի, քաղ. գործ թիվ 

ԵԿԴ/1159/02/17

Խն դիր. Արդ յո՞ք գրա վի իրա վուն քը են թա կա է դա դար ման այն դեպ քում, երբ գրա վի 
պայ մա նա գի րը կնքե լուց հե տո գրա վի առար կա յի նկատ մամբ գրա վա տուի սե փա կա նու թյան 
իրա վունքն ան վա վեր է ճա նաչ վում՝ որ պես կեղծ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հետևանք:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ընդ հա-
նուր կա նո նի 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 քա յին իրա վունք նե-
րի, այդ թվում նաև՝ գրա վի իրա վուն քի դա դար ման հա մար: Այս կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը 
պետք է սահ ման ված լի նեն բա ցա ռա պես օրեն քով: 

Ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ-
ման ված դրույ թի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նշված 
իրա վա կան նոր մով, ի լրումն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 247-րդ հոդ վա ծի, սահ ման-
ված է գրա վի դա դար ման ևս մեկ հիմք, այն է՝ գրա վը դա դա րում է այն դեպ քում, երբ գրա վի 
առար կա գույքն օրեն քով սահ ման ված կար գով առգ րավ վել է գրա վա տուից այն հիմ քով, որ 
իրա կա նում այդ գույ քի սե փա կա նա տերն ուրիշ անձ է: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րո հիշ յալ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ է հետևյալ փաս տա կան հան գա ման քի առ կա յու թյու նը՝ գրա վի առար կա գույ քը պետք է 
օրեն քով սահ ման ված կար գով առգ րավ ված լի նի այն այլ ան ձի սե փա կա նու թյու նը հան դի սա-
նա լու փաս տով։ Այ սինքն՝ առգ րավ ման հիմ քը բա ցա ռա պես պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի 
գրա վադր ված գույքն այլ ան ձին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նե լու հան գա ման-
քով։ Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ գրա վի առար կա յի նկատ մամբ այլ ան-
ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը պետք է առ կա լի նի հենց գրա վադր ման պա հին, հա կա ռակ 
պա րա գա յում, երբ խոս քը գնում է գրա վի պայ մա նագ րի կնքու մից հե տո գրա վի առար կա-
յի սե փա կա նա տի րոջ փո փո խու թյան մա սին, կի րառ ման են են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 170-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տե րը, այ սինքն՝ գրա վի իրա վուն-
քը պահ պա նում է իր ուժը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ նման դեպ քում առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի առար-
կա յի նկատ մամբ այլ ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը տե ղի է ունե նում իրա-
կան սե փա կա նա տի րոջ կամ քով և ցան կու թյամբ, հետևա բար վեր ջինս կեղծ առու վա ճառ քի 
պայ մա նա գի րը կնքե լիս կան խա տե սում է, որ գնոր դը առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի առար-
կա յի նկատ մամբ կա րող է կա տա րել սե փա կա նու թյան իրա վուն քից բխող ցան կա ցած գոր ծո-
ղու թյուն, այդ թվում նաև՝ որ պես պար տա վո րու թյան կա տար ման ապա հով ման մի ջոց գրավ 
դնել առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի առար կան:
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4. Հայկ Շեկ յանն ընդ դեմ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի, Մա րի նե Խա չատր յա նի, Ան նա 

Խա չատր յա նի, քաղ. գործ թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/15

Խն դիր. Կա րո՞ղ է արդ յոք սե փա կա նա տի րոջ կող մից տրված լիա զո րա գի րը վե րաց ված 
հա մար վել, իսկ այդ լիա զո րագ րով կա տար ված գոր ծար քը և  դրա նից ծա գած իրա վունք նե րի 
պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նաչ վել, եթե մինչև այդ լիա զո րագ րով նա խա տես ված 
գոր ծար քի կնքու մը գույ քի սե փա կա նա տե րը եր րորդ ան ձի հետ նո տա րա կան կար գով ձևա-
կեր պել է առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, սա կայն դրա նից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրան ցում չի կա տար վել:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րոգրյալ հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա-
մար Վճռա բեկ դատ արա նն անհ րա ժեշտ է հա մա րել պար զա բա նել, թե. 

1. որ պա հից է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում կնքված, 
որն է պայ մա նագ րով գույք ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման պա հը, 
և որ դեպ քում պայ մա նա գիրն ու դրա նից ծա գած իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա րող 
են ճա նաչ վել ան վա վեր,

2. որ դեպ քում և ինչ կար գով լիա զո րա գի րը կա րող է հա մար վել դա դա րած:
1) Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված՝ գույ քը ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
ծա գումն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման կար գի պահ պան ման հետ: Այ սինքն, որ պես զի ան շարժ գույ քը ձեռք բե րո ղի մոտ 
ծա գի պայ մա նագ րի առար կա գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք, ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի իմաս տով անհ րա ժեշտ է ձեռք բեր վող գույ քի նկատ-
մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը են թար կել պե տա կան գրանց ման: Միայն 
այս պա հան ջի կա տա րու մից հե տո է պե տու թյու նը ճա նա չում, երաշ խա վո րում և պաշտ պա-
նում գույ քը ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ: Ուս տի, 
քա նի դեռ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված պա-
հան ջը կա տար ված չէ, պայ մա նագ րի առար կա ան շարժ գույ քը ձեռք բե րողն օրեն քի իմաս-
տով չի կա րող ակն կա լել պե տու թյան կող մից կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ շար ժա կան գույ քի առու վա ճառ քի վե րա բեր յալ կող մե-
րի միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյու նը՝ պայ մա նա գի րը, հա մար վում է կնքված հա մա պա-
տաս խան գույ քը հանձ նե լու պա հից (ե թե դրա հա մար օրենս դի րը չի նա խա տե սել իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցում), մինչ դեռ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքված 
հա մա րե լու հա մար բա վա րար չէ կող մե րի ստո րագ րու թյամբ դրա բո լոր էա կան պայ ման-
նե րին հա մա ձայ նե լը և պայ մա նա գի րը նո տա րա կան վա վե րաց ման են թար կե լը, քա նի որ 
պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում դրա նից ծա գող իրա վունք նե րը, տվյալ դեպ քում՝ 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քը ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, պե տա կան 
գրանց ման են թար կե լու պա հից: Ընդ որում, օրենս դի րը հստա կեց րել է, որ ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ ծա գած սե փա կա նու թյան իրա վուն քը պետք է պե տա կան գրանց ման ներ կա յաց-
վի 30 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում՝ սկսած այն օր վա նից, երբ նշված գույ քի նկատ-
մամբ գոր ծար քը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է ամ փո փիչ հետևու թյան, որ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ-
քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնքված, իսկ գնոր դի մոտ պայ մա նագ րի առար կա գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը հա մար վում է ծա գած առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 
առար կա գույ քի նկատ մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց-
ման պա հից: Ուս տի, քա նի դեռ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման 
վրա սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց ման պե տա կան գրան ցում տե ղի չի ունե ցել, 
ան կախ կող մե րի միջև առու վա ճառ քով կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա վա լից՝ այդ 
պայ մա նա գիրն ինք նին չի կա րող գույ քը ձեռք բե րո ղի մոտ առա ջաց նել սե փա կա նու-
թյան իրա վունք՝ որ պես պայ մա նագ րից բխող իրա վա կան հետևանք: 

2) Վճռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ լիա զո րո ղը որո շում է դա-
դա րեց նել նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը, պար տա վոր է 
կա տա րել հետևյալ՝ միմ յանց հետ փոխ կա պակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝

1. լիա զո րա գի րը վե րաց նել նո տա րա կան կար գով, 
2. լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նել լիա զո րա գիր ստա ցած ան ձին, ինչ-

պես նաև այն եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց-
չու թյու նը:
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Հա կա ռակ պա րա գա յում այն իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը, 
որոնք ծա գել են լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով և մինչև այն պա հը, երբ 
վեր ջինս իմա ցել է կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քե րից որևէ մե կով լիա զո րագ րի դա դար ման մա սին, շա րու-
նա կում են պահ պա նել իրենց իրա վա բա նա կան ուժը լիա զո րո ղի և նրա իրա վա հա ջորդ նե րի 
հա մար եր րորդ ան ձանց նկատ մամբ՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ եր րորդ ան ձը գի-
տեր կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րե լու մա սին: 

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅՈՒՆ

24.09.2020թ.
5. ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ Նու նե Իս կո յա նի, քաղ. գործ թիվ 

ԵԱՔԴ/2855/02/15

Խն դիր. Ո՞ր պա հից է ծա գում դա տա խա զու թյան՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա-
տուց ման պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը, և նման հայ ցի հա րուց ման հա մար արդ-
յո՞ք պար տա դիր պայ ման է վնաս պատ ճա ռած ան ձի՝ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ 
մե ղա վոր ճա նաչ ված լի նե լու հան գա ման քը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պե տու-
թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջով դա տա խա զու թյան՝ հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քի ծագ ման պա հը ճիշտ որո շե լու հա մար առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունի այն 
հար ցի պա տաս խա նը, թե որ պա հից սկսած է վեր ջինս տի րա պե տում պե տու թյան գույ քա յին 
շա հի խախտ ման վե րա բեր յալ բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև իր տնօ րի նու թյան 
ներ քո ունե նում այդ խախտ ման փաս տը հիմ նա վո րող ապա ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու-
թյուն, ինչ պի սի հան գա մանք նե րով էլ պայ մա նա վոր ված հնա րա վոր կլի նի փաս տել, որ դա-
տա խա զու թյան մոտ հենց այդ պա հից սկսած հաս տա տա պես ձևա վոր վում է հա մոզ մունք առ 
այն, որ պե տու թյա նը պատ ճառ վել է գույ քա յին վնաս, և վեր ջինս այդ պա հից սկսած հնա րա-
վո րու թյուն է ստա նում պատ շաճ հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով դի մե լու դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ դա տա խա զու թյան՝ պե տու-
թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սի հա տուց ման պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը 
ծա գում է ան կախ այն հան գա ման քից, թե արդ յոք վնաս պատ ճա ռած ան ձը պե տու թյա նը 
վնաս է պատ ճա ռել հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հետևան քով, թե այլ հա կաի րա վա կան 
վար քագ ծի արդ յուն քում, ինչ պես նաև ան կախ այն հան գա ման քից, թե վնաս պատ ճա ռած 
անձն արդ յոք մե ղա վոր է ճա նաչ վել այդ արար քի կա տար ման մեջ, թե ոչ: 

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 158-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի մեկ նա բա-
նու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ քա ղա քա ցիա կան հայ ցը կա րող 
է հա րուց վել ինչ պես ավե լի վաղ, քան մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և 
գոր ծը դա տա րան ուղար կե լու փու լը, այն պես էլ քրեա կան գոր ծի դա տա կան քննու թյան 
ցան կա ցած փու լում՝ մինչև դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար դա տա րա նի խորհր դակ ցա կան 
սեն յակ հե ռա նա լը՝ կախ ված այն հան գա ման քից, թե երբ են ի հայտ եկել հայց հա րու ցե-
լու նա խադր յալ նե րը: Միևնույն տրա մա բա նու թյունն է գոր ծում նաև քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյու նում՝ հայց կա րող է հա րուց վել ցան կա ցած պա հի, երբ առ կա են հայց հա-
րու ցե լու նա խադր յալ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ հան ցա գոր ծու թյամբ պե տու թյան գույ քա յին 
շա հե րին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման վե րա բեր յալ Դա տա խա զու թյու նը կա րող է 
հայց հա րու ցել ցան կա ցած պա հի, երբ իր տի րա պե տու թյան ներ քո առ կա կլի նեն քրեա-
կան օրենսգրքով չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պե տու թյան գույ քա յին 
շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու վե րա բեր յալ բա վա րար փաս տեր: Հա կա ռակ մեկ նա բա նու-
թյու նը կնշա նա կի, որ, բա ցի օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով դա տա պարտ վե լու 
դեպ քե րից, ոչ մի այլ դեպ քում (օ րի նակ՝ քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ քով 
դա դա րեց նե լու, քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և այլն) ան ձի նկատ մամբ հնա րա վոր 
չի լի նի քրեա կան օրենսգրքով չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պատ ճառ-
ված վնա սի հա տուց ման հայց հա րու ցել: Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է, որ իրա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ Դա տա-
խա զու թյու նը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով հայց հա րու ցում է ցան կա ցած 
պա հի, երբ օրեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս հայտ նա բե րում 
է պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու վե րա բեր յալ փաստ՝ ան կախ քրեա-
կան գոր ծի հա րուց ման, օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով վնաս պատ ճա ռած ան ձի 
դա տա պարտ ված լի նե լու հան գա մանք նե րից։

Էջ 
86-115



XIV Իրավական դիրքորոշումներ

17.12.2020թ.
6. Հ րաչ յա Գ րի գոր յանն ընդ դեմ Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի, եր րորդ անձ Ավե տիք 

Պո ղոս յա նի, քաղ. գործ թիվ ԵԱԴԴ/3423/02/14

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է հայ ցա յին վա ղե մու թյան կի րառ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք նե րի կի րառ-
ման մա սին պա հանջ ներ կա յաց ված լի նե լու պայ ման նե րում։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցա յին 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 վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ վի ճող կող մը դի մում է ներ կա յաց րել հայ-
ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ, դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, պետք է քննարկ ման առար կա դարձ նի հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լու հար ցը: Հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա ցած լի նե-
լը հայ ցը մեր ժե լու հիմք է՝ ան կախ այն հան գա ման քից՝ հայ ցը հիմ նա վոր է, թե՝ ոչ: Միևնույն 
ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը ընդգ ծել է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լու 
հար ցը քննար կե լիս դա տա րա նը նախևա ռաջ պար զում է այն հար ցը, թե հայ ցա յին վա ղե մու-
թյան ինչ պի սի ժամ կետ ներ են կի րա ռե լի տվյալ դեպ քում: Մաս նա վո րա պես, առո չինչ գոր-
ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք նե րի կի րառ ման մա սին պա հան ջի քննու թյան դեպ քում, 
եթե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը դա տա րա նին խնդրել է կի րա ռել հայ ցա յին վա ղե մու թյուն, 
դա տա րա նը պետք է պար զի, թե ինչ տե սա կի պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հետևանք ներ 
են տվյալ գոր ծով քննարկ վում, ինչ բնույ թի հա րա բե րու թյուն ներ են կար գա վոր վում դրա նով, 
և արդ յոք տվյալ տե սա կի պայ մա նագ րին ներ կա յաց ված են այն պի սի պա հանջ ներ, որոնք 
չպահ պա նե լը հան գեց նում է առոչն չու թյան: Միայն այդ հան գա մանք նե րը պար զե լուց հե տո 
դա տա րա նը կա րող է հետևու թյուն անել այն մա սին, թե տվյալ գոր ծար քի նկատ մամբ հայ ցա-
յին վա ղե մու թյան ինչ պի սի ժամ կետ ներ են կի րա ռե լի՝ ընդ հա նուր, թե հա տուկ, և հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան հա մա պա տաս խան ժամ կե տի խախ տում տե ղի ունե ցել է, թե՝ ոչ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԱՆՁԱՆՑ ՓՈՓՈԽՎԵԼԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

10.07.2020թ.
7. ‹‹ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ›› ԲԲԸ-ն  ընդ դեմ Խա չիկ Կոս յա նի, սնանկ. գործ թիվ ԵԷԴ/0057/04/17

Խն դիր. Արդ յո՞ք իրա վա բա նա կան ան ձանց միաց ման հետևան քով պա հան ջի իրա վուն քը 
փո խանց վե լու դեպ քում նոր պար տա տե րը պար տա վոր է այդ մա սին իրա զե կել պար տա պա-
նին՝ առա ջա ցած կե տան ցի հետևան քով տո կոս ներ հաշ վեգ րե 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 պար-
տա տե րը կա րող է իր պա հան ջի իրա վուն քը զի ջել այլ ան ձի, և  դրա հա մար պար տա պա-
նի հա մա ձայ նու թյու նը չի պա հանջ վում: Իսկ ահա պարտ քի փո խանց ման դեպ քում օրենս-
դի րը սահ մա նել է պար տա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան իմ պե րա տիվ պա հան ջը: 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դրի նման մո տե ցու մը ինք նան պա տակ չէ: 
Տար բե րակ ված մո տեց ման էու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ պար տա վո րու թյան մեջ պար-
տա տի րոջ հա մար միշտ կարևոր է, թե ով է պար տա պա նը, քա նի որ հա ճախ պար տա պա նի 
ան ձից է կախ ված պար տա վո րու թյան ժա մա նա կին և պատ շաճ կա տա րու մը: Մինչ դեռ, պար-
տա պա նի հա մար, ըստ էու թյան, կարևոր է ոչ թե պար տա տի րոջ ան ձը, այլ իր պար տա վո րու-
թյան պատ շաճ կա տա րու մը՝ հե տա գա ան բա րեն պաստ հետևանք նե րից զերծ մնա լու հա մար: 
Նշ ված հիմ նա վոր մամբ է, որ պար տա վո րա կան իրա վա հա րա բե րու թյան մեջ պար տա տի րոջ 
փոխ վե լու հա մար օրենս դի րը չի սահ մա նել պար տա պա նի հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լու 
պա հանջ, բա ցա ռու թյամբ, երբ նման բան նա խա տես ված է օրեն քով կամ պայ մա նագ րով:

Ան դրա դառ նա լով պա հան ջի զիջ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա-
րա նը նշել է, որ օրենս դի րը սկզբնա կան կամ նոր պար տա տի րոջ հա մար չի սահ մա նել պար-
տա պա նի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կամ վեր ջի նիս ծա նու ցե լու իմ պե րա տիվ պա հանջ: 
Այ նուա մե նայ նիվ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե պար տա պա նը գրա վոր չի 
տե ղե կաց վել պար տա տի րոջ իրա վունք ներն այլ ան ձի անց նե լու մա սին (պա հան ջը զի ջե լու 
մա սին), նոր պար տա տերն է կրում դրա բա ցա սա կան հետևան քը:

Վե րոգրյա լից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը քննարկ ման առար կա է դարձ րել եր կու 

Էջ 
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իրա վի ճակ: Առա ջին դեպ քում խոս քը գնում է պա հան ջի զիջ ման այն դեպ քե րի մա սին, երբ 
սկզբնա կան պար տա տե րը, շա րու նա կե լով իր գոր ծու նեու թյու նը, զի ջում է իր պա հան ջի իրա-
վուն քը մեկ այլ ան ձի և պար տա պա նին չի տե ղե կաց նում պա հան ջի զիջ ման մա սին: Վճռա-
բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ տվյալ դեպ քում պար տա պա նի տե սանկ յու նից որևէ խնդիր 
չի առա ջա նում պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար: Ավե լին, տվյալ դեպ քում պար տա-
պա նը կա րող է պար տա վո րու թյու նը կա տա րել սկզբնա կան պար տա տի րոջ հան դեպ, որը 
գոր ծող օրենս դրա կան կար գա վոր ման հա մա ձայն կհա մար վի պար տա վո րու թյան պատ շաճ 
կա տա րում: Փաս տո րեն այս դեպ քում ռիս կը կրում է նոր պար տա տե րը, և նա պետք է շա-
հագրգռ ված լի նի պար տա պա նին տե ղե կաց նե լու պա հան ջի զիջ ման մա սին: 

Երկ րորդ դեպ քում, երբ պա հան ջի իրա վուն քը իրա վա հա ջոր դու թյան (սկզբնա կան պար-
տա տի րոջ՝ այլ իրա վա բա նա կան ան ձի միա նա լու) հետևան քով սկզբնա կան պար տա տի րո ջից 
փո խանց վում է նոր պար տա տի րո ջը, սկզբնա կան պար տա տե րը, որ պես այդ պի սին, դա դա-
րում է գո յու թյուն ունե նա լուց, իսկ նրա պա հան ջի իրա վուն քը անց նում է վեր ջի նիս իրա վա հա-
ջոր դին: Այս պայ ման նե րում, եթե ոչ սկզբնա կան պար տա տե րը, ոչ էլ նրա իրա վա հա ջոր դը 
պար տա պա նին չեն տե ղե կաց նում իրա վա հա ջոր դու թյան հիմ քով պար տա վո րու թյան պար-
տա տի րոջ փո փո խու թյան մա սին, ապա պար տա պա նի հա մար ստեղծ վում է անո րոշ իրա-
վի ճակ: Մաս նա վո րա պես, պար տա պա նի հա մար անո րոշ է դառ նում, թե հօ գուտ ում պետք 
է կա տա րի պար տա վո րու թյու նը, քա նի որ սկզբնա կան պար տա տերն այլևս գո յու թյուն չու նի: 

Վե րոգրյա լից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե առա ջին իրա վի-
ճա կում պար տա պա նը, ան տեղ յակ լի նե լով պա հան ջի զիջ ման մա սին, կա րող էր պար-
տա վո րու թյու նը կա տա րել սկզբնա կան պար տա տի րոջ հան դեպ, և դա կհա մար վեր 
պար տա վո րու թյան պատ շաճ կա տա րում, ապա երկ րորդ իրա վի ճա կում պար տա պա նը 
զրկված է նման հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ սկզբնա կան պար տա տերն այլևս գո յու-
թյուն չու նի: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը եկել է այն եզ րա հանգ ման, որ իրա վա հա ջոր դու թյամբ (սկզբնա-
կան պար տա տի րոջ՝ այլ իրա վա բա նա կան ան ձի միա նա լու) պար տա տի րոջ ան ձի փո փո-
խու թյան դեպ քում պար տա վո րու թյու նը խախ տե լիս պար տա պա նի հա մար ան բա րեն պաստ 
հետևանք նե րը կա րող են վրա հաս նել այն դեպ քում, երբ պար տա պանն իրա զեկ ված է եղել 
պար տա տի րոջ փո փո խու թյան մա սին: Այլ կերպ ասած՝ տվյալ դեպ քում նոր պար տա տե րը 
պար տա պա նից կա րող է պա հան ջել պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար հա մա պա տաս-
խան պայ մա նագ րով նա խա տես ված տո կոս նե րը և/ կամ տույ ժե րը կամ օրեն քով սահ ման ված 
տո կոս նե րը, եթե սկզբնա կան պար տա տե րը (կամ իրա վա հա ջոր դը) պար տա պա նին տե ղե-
կաց րել է իրա վա հա ջոր դու թյան մա սին:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻՑ ԾԱԳՈՂ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

07.08.2020թ.
8. «ՀՍՌ Ֆա րի նա» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա հակ յանն 

ընդ դեմ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի, քաղ. գործ թիվ ԵԴ/4101/02/18

Խն դիր. Արդ յո՞ք մի կող մի՝ ապ րանք ներ մա տա կա րա րո ղի՝ է լեկտ րո նա յին եղա նա կով 
դուրս գրված և է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյամբ վա վե րաց ված (հաս տատ ված) հար կա-
յին հա շի վը կա րող է դիտ վել բա վա րար կող մե րի միջև մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե-
րու թյան առ կա յու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար, եթե այդ հա շի վը ստո-
րագրված չէ մյուս կող մի՝ ապ րանք ներ ձեռք բե րո ղի կող մից: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո-
րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ մա տա կա րար ման գրա վոր պայ մա նագ րի 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար էա կան 
հա մար վող պայ ման նե րի՝ կող մե րի, ապ րանք նե րի ան վան ման, քա նա կի, գնի, մա տա կա րար-
ման ժամ կե տի մա սին տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող հար կա յին հա շի վը, որը հաս տատ ված 
է (ստո րագրված է) միայն ապ րանք ներ մա տա կա րա րող ան ձի կող մից, չի կա րող գնա հատ վել 
որ պես անհ րա ժեշտ և բա վա րար գրա վոր ապա ցույց՝ կող մե րի միջև մա տա կա րար ման իրա-
վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար։ Ն ման փաս տը 
հաս տատ ված որա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաև մյուս կող մի՝ ապ րանք ներ ձեռք բե րո ղի՝ 
այդ հա շիվն ստա նա լու փաս տը հաս տա տող է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյու նը, որ պես զի 
հիմ նա վոր վի նաև վեր ջի նիս կա մա հայտ նու թյու նը՝ ուղղ ված մա տա կա րար ման հա րա բե րու-
թյուն նե րի առա ջաց մա նը: 

Էջ 
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Այս պի սով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հար կա յին հա շի վը կա րող է գնա-
հատ վել որ պես մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րող անհ-
րա ժեշտ և բա վա րար գրա վոր ապա ցույց բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ այն վա վե րաց ված և 
հաս տատ ված է ինչ պես ապ րանք ներ մա տա կա րա րող ան ձի, այն պես էլ գնոր դի (ապ րանք ներ 
ձեռք բե րո ղի)՝ նման փաս տաթղ թե րը վա վե րաց նե լու կամ հաս տա տե լու իրա վա սու թյուն ունե
ցող ան ձի կող մից։

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

25.12.2020թ.
9. Աղա սի Տեր-Եսա յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, քաղ. գործ թիվ 

ԵԿԴ/3193/02/13

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տից հե տո տվյալ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
վար ձա կա լու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը պահ պան ված լի նե լու պայ ման նե րում 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վերսկս ված հա մա րե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին և 
 դրա նից բխող իրա վա կան հետևանք նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ան շարժ 
գույ քի հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման են-
թար կե լու վե րա բեր յալ օրենս դրի պա հանջն ինք նան պա տակ չէ: Այն հե տապն դում է մի քա-
նի խնդիր ներ, որոն ցից են մաս նա վո րա պես՝ ան շարժ գույ քի բնա կա նոն շրջա նա ռու թյան 
ապա հո վու մը, գոր ծարք նե րի մաս նա կից նե րի և եր րորդ ան ձանց իրա վունք նե րի ճա նա չու մը, 
պաշտ պա նու թյու նը և երաշ խա վո րու մը, ան շարժ գույ քի շու կա յի կա յու նու թյու նը և զար գա-
ցումն ապա հո վե լը և այլն: Վ կա յա կոչ ված խնդիր նե րից Վճռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես 
կարևո րել է գույ քի նկատ մամբ գրանց ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խնդի րը: Պե-
տու թյու նը, սահ մա նե լով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման 
են թար կե լու պա հանջ, միա ժա մա նակ ստանձ նել է պար տա վո րու թյուն՝ երաշ խա վո րե լու և 
պաշտ պա նե լու այդ իրա վունք նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրան ցումն է հենց այն մե խա նիզ մը, որի մի ջո ցով պե տու-
թյու նը ճա նա չում է ան ձանց այս կամ այն իրա վունքն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ, ստեղ ծում է 
միաս նա կան տե ղե կատ վա կան բանկ այդ իրա վունք նե րի և  դրանք կրող սուբ յեկտ նե րի վե րա-
բեր յալ և հա մա պա տաս խա նա բար հնա րա վո րու թյուն է ունե նում երաշ խա վո րե լու և պաշտ-
պա նե լու այդ իրա վունք նե րը:

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եկել է այն եզ րա հանգ ման, որ 
օրենս դի րը, նա խա տե սե լով ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող իրա-
վունք նե րի պար տա դիր պե տա կան գրանց ման են թա կա լի նե լու պայ ման, ըստ էու թյան, կող-
մե րի միջև ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կնքված հա մա րե լու պա հը դի-
տել է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հը: 
Այ սինքն՝ ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող իրա վունք նե րի պե-
տա կան գրան ցում ստա նա լու պա հից կող մե րը ձեռք են բե րում փո խա դարձ իրա վունք-
ներ և կ րում պայ մա նագ րից բխող պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե լու պար-
տա վո րու թյուն, իսկ պե տու թյու նը երաշ խա վո րում և պաշտ պա նում է վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րից բխող և պե տա կան գրան ցում ստա ցած՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա-
վունք նե րը, քա նի դեռ այդ իրա վունք նե րի պե տա կան գրան ցու մը չի դա դա րել:

ՎԱՐԿ

03.07.2020թ.
10. «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, քաղ. գործ թիվ ԼԴ/0522/02/13

Խն դիր. Արդ յո՞ք վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից բխող ռիս կի ապա հո վագ րու թյան 
դեպ քում վար կա յին պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րը կա րող են հա մար-
վել դա դա րած, եթե ապա հո վագ րա կան պա տա հա րը ծա գել է հան ցա գոր ծու թյամբ պատ-
ճառ ված վնա սի արդ յուն քում, որի հա մար տրվել է ապա հո վագ րա կան հա տու ցում, իսկ վար-
կա յին պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու թյու նը դա դա րած հա մա րե լու՝ օրեն քով սահ ման-
ված որևէ հիմք առ կա չէ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ան դրա դառ նա լով վար կա յին հա րա բե րու թյուն-
նե րից բխող ռիս կե րի ապա հո վագ րու թյան դեպ քում վար կա յին պայ մա նագ րից բխող 

Էջ 
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պար տա կա նու թյու նը փո խա ռուի կող մից կա տա րե լու հար ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո-
րել է, որ վար կա յին հա րա բե րու թյուն ներն ու ապա հո վագ րա կան հա րա բե րու թյուն ներն ինք-
նու րույն պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ են: Ընդ որում, փո խա ռուն ապա հո վագ րա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի կողմ չէ: Հետևա բար, փո խա ռուն չի կա րող հրա ժար վել վար կա յին 
պար տա վո րու թյու նից բխող պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց՝ վկա յա կո չե լով ապա հո վագ-
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը:

Ինչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ վար կա տուն ար դեն իսկ հա տու ցում է ստա ցել 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նից, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման դեպ քում 
անհ րա ժեշտ է տա րան ջա տել թեև միմ յանց հետ փոխ կա պակց ված, սա կայն այ դու հան դերձ 
եր կու տար բեր իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը՝ վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյու նը և ապա-
հո վագ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյու նը, և  դրանց ծագ ման հիմ քե րը: Վճռա բեկ դա տա րա-
նը կարևո րել է, որ ան գամ վար կա տուի կող մից ապա հո վագ րա կան հա տու ցում ստա նա լը չի 
դա դա րեց նում վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյու նը փո խա ռուի հա մար, քա նի որ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 423-րդ հոդ վա ծը, ինչ պես նաև նույն օրենսգրքի 27-րդ գլու խը («Պար
տա վո րու թյուն նե րը դա դա րե լը») պար տա վո րու թյան դա դար ման նման հիմ քի կի րառ ման հնա-
րա վո րու թյուն չեն սահ մա նում: Տվ յալ իրա վի ճա կում ոչ թե վար կա յին պար տա վո րու թյու նը 
դա դա րում է, այլ այն պա հից սկսած, երբ վար կա տուն ամ բողջ ծա վա լով ստա նում է ապա-
հո վագ րա կան հա տու ցում ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նից, վար կա յին պայ մա նագ րից 
բխող պա հան ջի իրա վուն քը փո խանց վում է ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1021-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճռա-
բեկ դա տա րա նը կարևո րել է այն հան գա ման քը, որ ան գամ ապա հո վագ րա կան հա տու ցումն 
ամ բող ջու թյամբ վճար ված լի նե լու պայ ման նե րում փո խա ռուն չի կա րող վկա յա կո չել այդ 
հան գա ման քը և հ րա ժար վել պար տա վո րու թյան կա տա րու մից, քա նի որ սուբ րո գա ցիա յի 
նշված հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վնա սի հա տուց ման պա հան ջի իրա վունքն ապա հո վա դրից 
ապա հո վագ րո ղին անց նե լու (սուբ րո գա ցիա) կա նոն նե րը կի րա ռե լի են ապա հո վա դիր-ա-
պա հո վագ րող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ և չեն բա ցա ռում վար կա յին պայ մա նագ րից 
բխող պա հան ջի բա վա րա րու մը: Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ փո խա ռուն կա րող է 
ազատ վել վար կա տուի առջև վար կա յին պար տա վո րու թյու նից միայն այն դեպ քում, երբ գոր-
ծի քննու թյան ըն թաց քում ապա ցուց վի, որ վար կա տուն ամ բող ջու թյամբ ստա ցել է ապա հո-
վագ րա կան հա տու ցում հենց նույն՝ ապա հո վագ րա կան պա տա հար հան դի սա ցող պար տա-
վո րու թյան հա մար և իր պա հան ջի իրա վուն քը զի ջել է ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը՝ 
վեր ջի նիս հանձ նե լով պա հան ջի իրա վուն քը հա վաս տող փաս տաթղ թերն ու այլ ապա ցույց-
ներ: Ընդ որում, ան գամ այս պա րա գա յում փո խա ռուն չի ազատ վում ապա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյան նկատ մամբ հնա րա վոր հե տա գա պար տա վո րու թյուն նե րից: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է, որ պար տա վո րու թյուն նե րի տա րան ջատ ման և միմ-
յանց բա ցա ռե լու կամ փո խա դարձ լրաց նե լու հան գա մանք նե րը պար զե լու հար ցում էա կան 
նշա նա կու թյուն ունի պար տա վո րու թյան ծագ ման հիմ քի որո շու մը: 

14.08.2020թ.
11. «Մաքս Նի կել Դի վե լըփ մենթ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի 

խումբ» ՓԲԸ-ի իրա վա հա ջորդ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի, «Ռե դուտ Ասեթ Մե նեջ մենթ» 
ՍՊԸ-ի, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/3660/02/14

Խն դիր. 1. Արդ յո՞ք իրա վա չափ է վար կա տուի կող մից վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա-
տես ված վար կը վար կա ռուին տրա մա դրե լուց մաս նա կի հրա ժար վելն այն պի սի հան գա մանք-
նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում, որոնք ակն հայտ վկա յում են, որ վար կա ռուին տրա մադր-
ված գու մա րը ժամ կե տում չի վե րա դարձ վե լու.

2. Արդ յո՞ք վար կա տուի կող մից վար կա վո րու մից հրա ժար վե լու դեպ քում սնանկ ճա նաչ-
ված վար կա ռուն իրա վունք ունի պա հան ջե լու պար տա վո րեց նել վար կա տուին կա տա րել 
վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս-
դի րը վար կա յին պայ մա նագ րի կող մե րի՝ վարկ տրա մա դրե լուց կամ այն ստա նա լուց հրա ժար-
վե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
889-րդ հոդ վա ծով: Նշ ված հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ այն պի սի հան գա մանք նե րի առ կա-
յու թյամբ, որոնք ակն հայ տո րեն վկա յում են, որ վար կա ռուին տրա մադր ված գու մա րը 
ժամ կե տում չի վե րա դարձ վի, վար կա տուն իրա վունք ունի լրիվ կամ մաս նա կի հրա ժար վել 
վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար կը վար կա ռուին տրա մա դրե լուց: Վար կա ռուի 
կող մից վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար կի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման 
պար տա կա նու թյու նը խախ տե լու դեպ քում (հոդ ված 884) վար կա տուն իրա վունք ունի 
հրա ժար վել վար կա ռուին վար կա վո րե լուց:

Նույն հոդ վա ծով սահ ման վել է նաև Վար կա ռուի իրա վուն քը՝ լրիվ կամ մաս նա կի 
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հրա ժար վե լու վար կը ստա նա լուց՝ այդ մա սին մինչև պայ մա նագ րով սահ ման ված վարկ տրա-
մա դրե լու ժամ կե տը ծա նու ցե լով վար կա տուին, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով, այլ 
իրա վա կան ակ տե րով կամ վար կա յին պայ մա նագ րով:

Այս պի սով, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա են այն պի սի հան գա մանք ներ, որոնք ակն-
հայտ վկա յում են, որ վար կա ռուին տրա մադր ված գու մա րը ժամ կե տում չի վե րա դարձ վի, 
կամ եթե առ կա է Վար կա ռուի կող մից վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար կի 
նպա տա կա յին օգ տա գործ ման պար տա կա նու թյան խախ տում, օրենս դիրն ամ րագ րել է Վար-
կա տուի իրա վուն քը՝ նույ նիսկ վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան 
պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում հրա ժար վե լու Վար կա ռուին վար կա վո րե-
լուց՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով Վար կա տուին ինչ պես ամ բողջ ծա վա լով, այն պես էլ մաս-
նա կիո րեն մեր ժել Վար կա ռուին վարկ տրա մա դրե լը:

Վե րոգրյա լի հետ մեկ տեղ, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի՝ վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 47-րդ գլ խի նոր մե րով, ինչ պես 
նաև նույն օրենսգրքի՝ փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 46-րդ գլ խի նոր-
մե րով սահ ման ված չեն այն հան գա մանք նե րը, որոնք կա րող են ակն հայ տո րեն վկա յել Վար-
կա ռուին տրա մադր ված գու մա րը ժամ կե տում չվե րա դարձ վե լու մա սին: Հետևա բար, պայ-
մա նագ րի ազա տու թյան սկզբուն քից ել նե լով և հիմք ըն դու նե լով վար կա յին պայ մա նագ րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վար կա տուի՝ Վար կա ռուին 
վար կա վո րե լուց հրա ժար վե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը և կար գը կա րող 
են նա խա տես ված լի նել վար կա յին պայ մա նագ րով: Ընդ որում, վար կա յին պայ մա նագ րի կող-
մերն ազատ են որո շել այդ պայ ման ներն իրենց հա յե ցո ղու թյամբ՝ հա մա պա տաս խան պայ-
ման ներն ամ րագ րե լով վար կա յին պայ մա նագ րի տեքս տում, պայ մա նով, որ դրանք չհա կա-
սեն վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րի իմ պե րա տիվ պա հանջ նե րին:

2) Ան դրա դառ նա լով վար կա վո րու մից հրա ժար վե լու դեպ քում սնանկ ճա նաչ ված վար կա-
ռուի նկատ մամբ վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը վար կա-
տուի կող մից կա տա րե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի կար գա վո րում նե րից («Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի թ) են թա կետ, 61-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կետ) հետևում 
է, որ ար դեն իսկ սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի կող մից նոր վար կի ստա ցու մը հնա րա վոր 
է միայն պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով նրա նկատ մամբ 
կի րառ վող մի ջո ցա ռում նե րի, այն է՝ վեր ջի նիս ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի շրջա-
նա կում: 

ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԾԱԳԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

21.07.2020թ.
12. Ս տե փան Բաղ դա սար յանն ընդ դեմ Հաս միկ Աբով յա նի, քաղ. գործ թիվ 

ԵԴ/7480/02/18

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է զրպար տու թյան հետևան քով 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 գոր ծե րով «գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն» եզ րույ թի իրա վա կան ըն կալ մա նը՝ 
կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյան լույ սի ներ քո՝ զար գաց նե լով նախ կի նում հայտ նած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է, որ վի րա վո-
րան քի և զր պար տու թյան հետևան քով ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա-
րար համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման գոր ծե րով Կոն վեն ցիա յի 8-րդ և 10-րդ 
հոդ ված նե րի միջև ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն ապա հո վե լու նպա տա կով կարևոր է 
պար զել կար ծիք ար տա հայ տած ան ձի իրա կան մտա դրու թյու նը, այ սինքն՝ արդ յոք այն ուղղ-
ված է եղել ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն արա տա-
վո րե լուն, թե՝ որո շա կի հար ցի վե րա բեր յալ իր տե սա կետն ար տա հայ տե լուն (թե կուզև 
դրա արդ յուն քում որո շա կի ոտնձ գու թյուն է տե ղի ունե ցել այլ ան ձի պատ վին, ար ժա-
նա պատ վու թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին): Իրա կան մտա դրու թյու նը բա ցա հայ տե լու 
հա մար էա կան նշա նա կու թյուն կա րող են ունե նալ կար ծի քի ար տա հայտ մա նը նա խոր դած 
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վար քա գի ծը, այն մի ջա վայ րը, որ տեղ ար տա հայտ վել է տե սա կե տը, այն հան գա ման քը, թե 
իր կար ծիքն ար տա հայ տող անձն ինչ տե ղե կատ վու թյան հի ման վրա է ար տա հայ տել իր կար-
ծի քը և այլն:

Հետևա բար, որևէ ար տա հայ տու թյան կամ բա ռի վի րա վո րա կան կամ զրպար տող իմաստ 
ունե նա լը, ոչ կո ռեկտ լի նելն ինք նա բե րա բար չի կա րող հան գեց նել պա տաս խա նատ վու թյան, 
եթե պահ պան ված են կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյան սահ ման նե րը, և կար ծի քի ար-
տա հայտ ման նպա տա կը հաս ցեա տի րո ջը վի րա վո րե լը կամ զրպար տե լը չէ: Տվ յալ դեպ քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ կարևոր է նաև կար ծիք ար տա հայ տո ղի նպա տա կի 
օբ յեկ տիվ ըն կա լու մը՝ մաս նա վո րա պես այն հան գա ման քը, թե հա սա րա կու թյան մի ջին 
վի ճա կագ րա կան ան դա մը կըն կա լի արդ յոք այդ կար ծի քը որ պես այլ ան ձի պատ վի, 
ար ժա նա պատ վու թյան կամ գոր ծա րար համ բա վի արա տա վոր ման ուղ ղա կի նպա տակ 
ունե ցող, թե որ պես փաս տա կան հիմք ունե ցող գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն, սե-
փա կան կար ծիք՝ որո շա կի դեպ քե րի, իրա դար ձու թյուն նե րի կամ ան ձանց վար քագ ծի վե-
րա բեր յալ (այլ կերպ ասած՝ քննա դա տու թյուն): Ընդ որում, նմա նա տիպ գոր ծե րով էա կան 
նշա նա կու թյուն ունի հենց զրպարտ չա կան բնույ թի փաս տա կան տվյալ նե րի տար բե րա կու մը 
փաս տա կան հիմք ունե ցող գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է, որ որևէ ար տա հայ տու թյուն որ պես զրպար տու-
թյուն դի տար կե լիս անհ րա ժեշտ է նաև պար զել արա տա վո րող տվյալ ներ հրա պա րա կող 
ան ձի իրա կան մտա դրու թյու նը, տվյալ ներ հրա պա րա կե լուն նա խոր դած հան գա մանք նե րը, 
տվյալ նե րը հրա պա րա կած և տու ժող ան ձանց վար քա գի ծը մինչև ար տա հայ տու թյուն հրա-
պա րա կե լը, տվյալ նե րի բո վան դա կու թյու նը և մաս նա վո րա պես հան րու թյան հա մար դրանց 
հե տաքրք րու թյուն ունե նա լը:

ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԾԱԳԱԾ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10.11.2020թ.
13. Մի խաիլ Աղա յանն ընդ դեմ Գա րիկ Բոշ յա նի, քաղ. գործ թիվ ԵԱՔԴ/3780/02/17

Խն դիր. Արդ յո՞ք գույ քը կամ այլ դրա մա կան գու մար նե րը՝ որ պես ան հիմն հարս տա ցում, 
են թա կա են վե րա դարձ ման այն դեպ քում, երբ գույ քը ձեռք բե րած կամ խնա յած կող մը չի 
ներ կա յաց րել ապա ցույց ներ ի հա վաս տումն այն հան գա ման քի, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու 
պա հան ջով դի մած անձն իմա ցել է իրենց միջև պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի և 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է այն հետևու թյան, որ ան հիմն հարս տաց ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ-
քում ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քը, որ պես կա նոն, 
են թա կա է վե րա դարձ ման, սա կայն միա ժա մա նակ օրենս դի րը նա խա տե սում է դեպ քեր, երբ 
նույ նիսկ ան հիմն հարս տաց ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ձեռք բեր ված կամ 
խնայ ված գույ քը չի կա րող վե րա դարձ վել (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգ րքի 1099-րդ հոդ-
ված): Ան դրա դառ նա լով հատ կա պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րից 4-րդ կե տով նկա րագրվա ծին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 
օրենս դիրն այդ կա նո նի կի րառ ման հա մար սահ մա նել է մի քա նի պայ մա նի միա ժա մա նակ յա 
առ կա յու թյուն, որոնք հան գում են հետևյա լին՝

1. գույ քը ձեռք բե րո ղի և գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձի միջև պետք է 
առ կա չլի նեն ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քի կա պակ ցու թյամբ պար տա վո րա կան հա րա-
բե րու թյուն ներ,

2. գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը գույ քը ձեռք բե րո ղին գույ քը պետք է 
փո խան ցած լի նի՝ իմա նա լով, որ գո յու թյուն չու նի պար տա վո րու թյուն, կամ որ փո խան ցում է 
բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով,

3. գույ քը ձեռք բե րո ղը պետք է ապա ցու ցի 2-րդ պայ մա նը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ կե տով օրենս դի րը կարևո րել է գույ քը փո խան ցո ղի ներ քին վե րա բեր մուն քը 
գույ քի փո խանց ման գոր ծո ղու թյան կա պակ ցու թյամբ: Այ սինքն՝ օրենս դի րը գտել է, որ այդ 
կա նո նի կի րառ ման հա մար հատ կա պես կարևոր է, թե անձն ինչ գի տակց մամբ է կա տա րել 
գույ քի փո խան ցու մը: Այլ կերպ ասած՝ եթե գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը 
գույ քը փո խան ցե լիս ի սկզբա նե գի տակ ցում էր և գի տեր, որ իր և գույ քը ձեռք բե րո ղի միջև 
չկան պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ, սա կայն ամեն դեպ քում նա ցան կա ցել է փո-
խան ցել հա մա պա տաս խան գույ քը, ապա օրենս դի րը, կարևո րե լով նրա կող մից դրսևո րած 
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կա մա հայտ նու թյու նը, այլևս իրա վունք չի տա լիս գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած 
ան ձին հետ ստա նա լու փո խանց ված գույ քը: Վե րոնշ յա լից հետևում է, որ օրենս դի րը գույքն 
ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի լուծ ման փու-
լում չի կարևո րում տու ժո ղի կամ քը, սա կայն գույ քը որ պես ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն-
քում ձեռ քբեր ված կամ խնայ ված որա կե լուց հե տո՝ այն տու ժո ղին հետ վե րա դարձ նե լու հար-
ցի լուծ ման փու լում, ար դեն արժևո րում է գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձի 
ներ քին վե րա բեր մուն քը գույքն ուրի շին փո խան ցե լու գոր ծո ղու թյան վե րա բեր յալ: Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դրի այդ մո տե ցու մը որո շա կիու թյուն է մտցնում գույ քի բնա կա-
նոն շրջա նա ռու թյան մեջ, քա նի որ հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում այս կամ այն գույ քին տա լու 
ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված գույ քի իրա վա կան կար գա վի ճակ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ի թիվս այլ պայ ման նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով ամ րագրված կար գա վոր ման կի րառ ման հա մար հար կա վոր է 
հետևյալ պայ մա նը. գույ քը ձեռք բե րո ղը պետք է ապա ցու ցի, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու 
պա հան ջով դի մած ան ձը գի տեր իր և գույ քը ձեռք բե րո ղի միջև պար տա վո րու թյան բա ցա-
կա յու թյան մա սին: Ապա ցուց ման բաշխ ման սույն կա նո նը են թա դրում է, որ գույ քը ձեռք բե րո-
ղը ոչ թե պետք է այդ մա սին ուղ ղա կի հայ տա րա րի, այլ ներ կա յաց նի այդ փաս տը հիմ նա վո րող՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ապա ցույց ներ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված՝ վե րը վկա յա կոչ ված պայ ման նե րը պար զե լուց հե-
տո է հնա րա վոր հետևու թյուն անել այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե արդ յոք տվյալ գոր ծով 
քննարկ վող ան հիմն հարս տաց ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված գույ քը են թա կա է վե րա-
դարձ ման, թե՝ ոչ:

23.10.2020թ.
14. ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեն ընդ դեմ Ար թուր Կա րա պետ յա նի, քաղ. 

գործ թիվ ՍԴ/0431/02/18

Խն դիր. Արդ յո՞ք հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու-
մար նե րի չա փով ան ձին (վար կա ռուին) վե րա դարձ ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը կա-
րող են որակ վել ան հիմն հարս տա ցում այն դեպ քում, երբ առ կա է այդ գու մար ներն ան ձին 
վե րա դարձ ման են թա կա լի նե լու վե րա բեր յալ վար չա կան ակտ, որն օրեն քով սահ ման ված 
կար գով ոչ իրա վա չափ չի ճա նաչ վել։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ, կա-
տա րե լով հար կեր վճա րե լու սահ մա նա դրա կան պար տա կա նու թյու նը, «Եկամ տա յին հար կի 
մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված եկամ տա յին հարկ վճա րող նե րը նույն օրեն քով սահ ման-
ված կար գով վճա րում էին եկամ տա յին հարկ՝ մաս նակ ցե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան պե տա կան բյու ջեի ձևա վոր մա նը, որի մի ջո ցով էլ պե տու թյունն իրա կա նաց նում է իր 
գոր ծա ռույթ նե րը։ Միա ժա մա նակ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն իր սո ցիալ-տնտե սա-
կան քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման շրջա նակ նե րում սահ մա նել է որո շա կի դեպ քեր, 
երբ ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տրվում ետ ստա նալ վճար ված եկամ տա յին հար կի գու մար-
նե րը (դրանց մի մա սը)։ Մաս նա վո րա պես՝ օրենս դի րը սահ մա նել է, որ եկամ տա յին հար կը 
են թա կա է վե րա դարձ ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա ռուց ված կամ 
կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քում ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից, ինչ պես 
նաև պե տու թյան և (կամ) հա մայն քի կող մից իրա կա նաց վող բնա կա րա նա յին ապա հո վու-
թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում պե տու թյու նից կամ հա մայն քից բնա կա րան ձեռք բե րե լու 
կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ան հա տա կան բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու 
նպա տա կով վար ձու աշ խա տո ղի, ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ և նո տա րի կող մից Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դենտ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նից 2014 թվա կա նի նո-
յեմ բե րի 1-ից հե տո ստաց ված և փաս տա ցի բնա կա րա նի ձեռք բեր մա նը կամ ան հա տա կան 
բնա կե լի տան կա ռուց մանն ուղղ ված հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար վող 
տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով (սա կայն ոչ ավել, քան օրեն քով սահ ման ված չա փով)։ Ընդ 
որում, քննարկ վող դեպ քում եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման կար գը սահ մա-
նե լու իրա վա սու թյունն օրենս դի րը վե րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը (վար կա ռուն) եկամ տա յին 
հար կը վե րա դարձ նե լու դի մու մով դի մել է հար կա յին (տա րած քա յին) մարմ նին, և հա րուց ված 
վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վել է բա րեն պաստ վար չա կան ակտ, այդ վար չա-
կան ակ տը հա մար վում է իրա վա չափ, եթե այն օրեն քով սահ ման ված կար գով ոչ իրա վա չափ 
չի ճա նաչ վել: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման պայ ման նե րում ի կա տա րումն 
վար չա կան ակ տի ան ձին (վար կա ռուին) վե րա դարձ ված գու մար նե րը չեն կա րող որակ-
վել ան հիմն հարս տա ցում, քա նի որ թեև այդ դեպ քում ան ձը (վար կա ռուն) ուրի շի հաշ վին 
ձեռք է բե րում գույք, սա կայն նման հարս տա ցու մը չի կա րող հա մար վել անօ րի նա կան։ 
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Այ սինքն՝ այդ դեպ քում բա ցա կա յում է ան հիմն հարս տաց ման առ կա յու թյան հա մար անհ րա-
ժեշտ պայ ման նե րից մե կը, այն է՝ իրա վա կան հիմք չլի նե լը, ին չը բա վա րար է ան հիմն հարս-
տաց ման առ կա յու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար։

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԾՆՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

23.10.2020թ.
15. Աշոտ Ղա զար յանն ընդ դեմ Ան նա Վար դան յա նի, քաղ. գործ թիվ ԵԴ/2440/02/18

Խն դիր. 1. Ո՞ր դեպ քում է Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի իմաս տով երե խա յի 
նկատ մամբ խնա մա կա լու թյան իրա վունք ունե ցող ծնո ղի կող մից երե խա յի տե ղա փո խու մը 
կամ պա հումն իր նախ կին մշտա կան բնա կու թյան վայ րից այլ վայ րում հա մար վում անօ րի-
նա կան.

2. Արդ յո՞ք երե խա յի անօ րի նա կան պահ ման փաստ ար ձա նագ րե լու պա րա գա յում բո լոր 
դեպ քե րում դա տա րա նը պար տա վոր է երե խա յին վե րա դարձ նե լու մա սին կար գա դրու թյուն 
անել:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Վճռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով նախ կի-
նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը, ար ձա նագ րել է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ-
վա ծի իմաս տով երե խա յի տե ղա փո խու մը կամ պա հելն անօ րի նա կան հա մա րե լու հա մար 
անհրա ժեշտ է հետևյալ եր կու պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը.

ա) երե խա յին տե ղա փո խե լով կամ պա հե լով խախտ վել են խնա մա կա լու թյան իրա վունք-
նե րը, որոնք միաս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով շնորհ ված են որևէ ան ձի, հաս տա տու-
թյան կամ այլ մարմ նի՝ այն պե տու թյան օրենս դրու թյան հա մա ձայն, որ տեղ երե խան սո վո րա-
բար բնակ վել է տե ղա փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց ան մի ջա պես առաջ, և

բ) տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին միաս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով այդ 
իրա վունք ներն արդ յու նա վե տո րեն իրա կա նաց վել են կամ կի րա կա նաց վեին, եթե չլի ներ տե-
ղա փո խու մը կամ պա հե լը։

Այ սինքն, Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի իմաս տով տե ղա փո խու մը կամ պա հու մը հա մար վում է 
ապօ րի նի, եթե երե խան իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րից այլ վայր է տե ղա փոխ վել առանց 
վե րա դարձ պա հան ջող ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան կամ պահ վել է տե ղա փոխ ման երկ րում 
առանց վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան, և վե րա դարձ պա հան ջող ծնողն ունե ցել է և փաս տա ցի 
իրա կա նաց րել է խնա մա կա լու թյան իրա վունք երե խա յի նկատ մամբ մինչև նրա տե ղա փո խե-
լը կամ պա հե լը: Ընդ որում, Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է նաև հա-
մա տեղ (միաս նա կան) կար գով իրա կա նաց վող խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րին: «Հա մա-
տեղ (միաս նա կան) կար գով իրա կա նաց վող խնա մա կա լու թյան իրա վուն քը» են թա դրում է, որ 
ծնող ներն իրենց այդ իրա վունքն իրաց նում են հա վա սար հի մունք նե րով:

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 1-ին 
3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 12-րդ և 14-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ 
այն դեպ քում, երբ երե խան տե ղա փոխ վել է իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րի երկ րից, իսկ վե-
րա դարձ պա հան ջող ծնողն ունե ցել է և փաս տա ցի իրա կա նաց րել է խնա մա կա լու թյան իրա-
վունք երե խա յի նկատ մամբ մինչև նրա տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը, և այդ ծնո ղի հա մա ձայ-
նու թյունն երե խա յին տե ղա փո խե լու հար ցում առ կա է միայն որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար, իսկ երե խան պահ վել է տե ղա փոխ ված երկ րում այդ ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի, 
առ կա չէ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի իմաս տով անօ րի նա կան տե ղա փո խում, սա կայն՝ կա րող է 
առ կա լի նել Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի իմաս տով անօ րի նա կան պա հում:

2) Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ երե խա նե րին վե րա բե րող բո լոր որո շում նե-
րում նրանց լա վա գույն շա հը պետք է առաջ նա հերթ լի նի: Նույն գա ղա փարն ար տա ցոլ ված 
է նաև Հաա գա յի կոն վեն ցիա յում, որ տեղ այս շա հը պայ մա նա վոր ված է ստա տուս քվո յի վե-
րա կանգ նու մով, այ սինքն՝ երե խա յի ան հա պաղ վե րա դարձն իր մշտա կան բնա կու թյան եր կիր 
ապա հո վե լով, եթե առ կա է անօ րի նա կան առևան գում՝ միևնույն ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով, 
որ վե րա դարձ նե լու անհ նա րի նու թյու նը, եր բեմն, կա րող է ար դա րաց վել օբ յեկ տիվ պատ ճառ-
նե րով, որոնք բխում են երե խա յի շա հից, ինչն էլ բա ցատ րում է Հաա գա յին կոն վեն ցիա յում 
բա ցա ռու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի հի ման վրա վե րա դար ձի վա-
րույ թի շրջա նակ նե րում «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» գա ղա փա րը պետք է գնա հատ վի Հաա գա-
յի կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րի լույ սի ներ քո:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 4-րդ և 12-րդ հոդ ված-
նե րով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րին, նշել է, որ եթե Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան 

Էջ 
265-280
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դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար գե րը սկսե լու պա հին անօ րի նա կան տե-
ղա փոխ ման կամ պա հե լու օր վա նից ան ցել է մեկ տա րի, ապա վե րա դար ձի իմ պե րա տիվ պա-
հան ջը այլևս չի գոր ծում և առաջ նա յին է դառ նում որո շե լը՝ արդ յոք երե խան ին տեգրվել է նոր 
մի ջա վայ րին։ Գործ նա կա նում դա հիմ նա վոր վում է երե խա յի սո ցիա լա կա նաց ման վե րա բեր յալ 
փաս տե րով և  դրանք հիմ նա վո րող ապա ցույց նե րով՝ նոր մի ջա վայ րում դպրոց, ման կա պար տեզ, 
տար բեր խմբակ ներ հա ճա խե լով, հո գե բա նի եզ րա կա ցու թյամբ, հա րա զատ նե րի, բա րե կամ նե րի 
(տա տիկ, պա պիկ, քույր, հո րա քույր) առ կա յու թյամբ, որոնց հետ երե խան պար բե րա բար շփվում 
է, սո ցիա լա կա նաց ման և ըն տա նե կան մի ջա վայ րի մա սին այլ փաս տե րով և ապա ցույց նե րով: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով երե խա յի՝ իր նոր մի ջա-
վայ րին ար դեն լիո վին հա մա կերպ վե լու վե րա բեր յալ գնա հատ ման չա փո րո շիչ ներ չեն սահ-
ման վել: Նշ վա ծի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րա նը յու րա-
քանչ յուր դեպ քում երե խա յի՝ իր նոր մի ջա վայ րին ար դեն լիո վին հա մա կերպ վե լու հան գա-
ման քը գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նի երե խա յի տա րի քը, նոր մի ջա վայ րում երե խա յի 
բնակ վե լու կա յու նու թյու նը, երե խա յի դպրոց կամ այլ հաս տա տու թյուն հա ճա խե լը, նոր մի ջա-
վայ րում ըն կեր ներ կամ բա րե կամ ներ ունե նա լու հան գա ման քը, առևան գող (տե ղա փո խող) 
ծնո ղի աշ խա տան քի կա յու նու թյու նը և այլն:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ «ե րե խան ար դեն լիո վին հա մա կերպ վել 
է իր նոր մի ջա վայ րին» պայ մա նը են թա կա է քննարկ ման միայն այն դեպ քում, երբ Պայ մա-
նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար գե րը սկսե լու 
պա հին անօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու օր վա նից ան ցել է մեկ տա րի:

Ան դրա դառ նա լով Հաա գա յին կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա-
փա կում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում Հաա գա յի 
կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տի ուժով սահ ման ված բա ցա ռու թյու նը հաս տատ ված հա-
մա րե լու հա մար դա տա րա նը պետք է գնա հատ ման առար կա դարձ նի «լուրջ վտան գի» առ կա-
յու թյու նը՝ սույն կե տում նշված բո լոր հան գա մանք նե րը քննարկ ման առար կա դարձ նե լով:

Ան դրա դառ նա լով Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 20-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա-
նա փա կում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ նշված հոդ վա ծով նա խա տես-
ված է ապա ցուց ման բարձր շեմ, և յու րաքա նաչ յուր դեպ քում պետք է ոչ միայն հիմ նա վոր վի 
հա կա սու թյու նը մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
սկզբունք նե րին, այլև՝ նման ար գել քը պետք է հիմ նա վոր վի մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա-
րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րով: 

Ամ փո փե լով և զար գաց նե լով Ար սեն Բա բաս յանն ընդ դեմ Ար մի նե Բա բաս յա նի թիվ 
ԵԱՔԴ/0229/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 07.06.2017 թվա կա նի որոշ մամբ ար տա հայ տած 
դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քը Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի շրջա նակ նե րում նա խա տես ված իրա վա կան կա ռու ցա-
կար գե րի մի ջո ցով իրա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք է 
պար զի հետևյալ հան գա մանք նե րը. 

1) արդ յո՞ք դեպ քը վե րա բե րում է մինչև 16 տա րե կան երե խա յի նկատ մամբ Հաա գա յի կոն-
վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի իմաս տով «խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րին» կամ «տե սակ ցու-
թյան իրա վունք նե րին»,

2) արդ յո՞ք երե խան տե ղա փոխ վել է որևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նից, 
3) արդ յո՞ք վայ րը, որ տե ղից երե խան տե ղա փոխ վել է, երե խա յի մշտա կան բնա կու թյան 

վայրն էր մինչև երե խա յին տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը,
4) արդ յո՞ք երե խան տե ղա փոխ վել կամ պահ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-

րած քում,
5) արդ յո՞ք վե րա դարձ պա հան ջող ծնողն ունե ցել է և փաս տա ցի իրա կա նաց րել է խնա-

մա կա լու թյան իրա վունք երե խա յի նկատ մամբ մինչև նրա տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը: 
6) արդ յո՞ք երե խան իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րից այլ վայր է տե ղա փոխ վել առանց 

վե րա դարձ պա հան ջող ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան կամ պահ վել է տե ղա փոխ ման երկ րում 
առանց վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը կար գա դրու թյուն է անում երե խա-
յին վե րա դարձ նե լու մա սին՝ այն եր կիր, որ տե ղից երե խան տե ղա փոխ վել է հետևյալ պայ ման-
նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյան դեպ քում՝

 ե րե խան ապօ րի նա բար տե ղա փոխ վել կամ պահ վել է Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3րդ հոդ
վա ծի իմաս տով,

 դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար գե րը սկսե լու պա հին անօ րի նա
կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու տար վա ամիսամ սաթ վից չի ան ցել մեկ տա րի, 

 դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար գե րը սկսե լու պա հին անօ րի նա
կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու տար վա ամիսամ սաթ վից ան ցել է մեկ տա րի և չի ապա ցուց
վել, որ երե խան ար դեն լիո վին հա մա կերպ վել է իր նոր մի ջա վայ րին,
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 ե րե խան գտնվում է հայց վող Պե տու թյու նում,
 առ կա չեն Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 13րդ և 20րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված երե խա յի վե

րա դար ձը մեր ժե լու հիմ քե րը:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ

10.07.2020թ.
16. Սի րա նուշ Մե լիք յանն ընդ դեմ «ՀՀ Շի րա կի մար զի Գ յում րի հա մայն քի Ա. Շիշ յա-

նի ան վան թիվ 6 երաժշ տա կան դպրոց» ՀՈԱԿ-ի, քաղ. գործ թիվ ՇԴ/2860/02/18

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Օրենս դի րը ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տով սահ մա նել է ինչ պես անո րոշ, այն պես էլ որո շա կի ժամ կե տով 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ լու ծե լու հիմ քը, որի հա մար 
անհ րա ժեշտ է մի շարք նա խա պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ 

1. պայ մա նա գի րը պետք է կնքված լի նի անո րոշ կամ որո շա կի ժամ կե տով.
2. պայ մա նագ րի լու ծու մը պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի աշ խա տո ղի կող մից մեկ ամ-

բողջ աշ խա տան քա յին օր (հեր թա փոխ) աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հան գա ման քով.
3. աշ խա տո ղի կող մից մեկ ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում 

աշ խա տան քի չներ կա յա նա լը պետք է լի նի ան հար գե լի պատ ճա ռով։
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ աշ խա տան քա յին վե ճե րի լուծ ման դեպ քում 

օրենս դի րը, ի տար բե րու թյուն կող մե րի միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու 
ընդհանուր կա նո նի, սահ մա նել է բա ցա ռու թյուն, ըստ որի՝ աշ խա տան քա յին վե ճե րով վի-
ճարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի հիմ քում ըն կած, ինչ պես նաև տվյալ ան հա տա կան 
իրա վա կան ակ տի ըն դուն ման օրեն քով, այլ նոր մա տիվ կամ գոր ծա տուի ներ քին իրա վա կան 
ակ տե րով սահ ման ված կար գը պահ պան ված լի նե լու փաս տերն ապա ցու ցե լու պար տա կա-
նու թյու նը կրում է գոր ծա տուն։ Այլ կերպ ասած՝ աշ խա տան քա յին վե ճե րով ապա ցուց ման 
բե ռի ծան րու թյունն օրենս դրի կող մից դրվել է պա տաս խա նող (գոր ծա տուի) վրա։ Նշ վա ծը 
հաշ վի առ նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում գոր ծա տուն պետք է ապա ցու ցի՝ կող մե րի միջև անո րոշ կամ 
որո շա կի ժամ կե տով պայ մա նա գիր կնքված լի նե լու, աշ խա տո ղի կող մից մեկ ամ բողջ աշ-
խա տան քա յին օր (հեր թա փոխ) աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու և աշ խա տան քի չներ կա յա նա-
լու պատ ճառն ան հար գե լի լի նե լու փաս տե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ան հար գե լի պատ ճա ռով ամ բողջ աշ խա տան քա յին 
օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում աշ խա տո ղի՝ աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հիմ քով գոր-
ծա տուի կող մից վեր ջի նիս նկատ մամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու տես քով 
կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լու դեպ քում գոր ծա տուի կող մից պետք է հիմ նա վոր վի մեկ 
ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան-
քից բա ցա կա յե լու հար գե լի պատ ճառ նե րի բա ցա կա յու թյու նը: Ընդ որում աշ խա տո ղի՝ մեկ 
ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում աշ խա տան քից ան հար գե լի բա ցա կա յու թյունն 
անհ րա ժեշտ և բա վա րար է ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ 
կե տի հիմ քով աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը դա տա կան ծախ սե րի մա սով.
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ եթե հայ ցը հա րուց վում է պե տա կան տուր քի վճա րու-

մից ազատ ված հայց վո րի կող մից և հե տա գա յում այն մերժ վում է ան հիմն լի նե լու հիմ քով, 
հայց վո րը պետք է կրի այլ ան ձանց կրած՝ իրենց իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար 
անհ րա ժեշտ դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը:

05.11.2020թ.
17. Արամ Կա րա պետ յանն ընդ դեմ «ՎեոնԱր մե նիա» ՓԲԸ-ի, քաղ. գործ թիվ 

ԵԱՔԴ/0008/02/14

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դար ձել է ար տա դրու թյան ծա վալ նե րի և (կամ) 
տնտե սա կան և (կամ) տեխ նո լո գիա կան և (կամ) աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի 
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փո փոխ ման և (կամ) ար տա դրա կան անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե-
րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք նե րի կրճատ ման դեպ քում գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ-
խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում 
հայտ նած դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հաս տիք նե րի կրճա-
տում կա տա րե լիս հա մա պա տաս խան աշ խա տակ ցին առնվազն 2 ամիս առաջ ծա նու ցե լու 
պա հան ջից բա ցի օրենս դի րը նա խա տե սել է ևս մե կը, որի հա մա ձայն՝ գոր ծա տուն ծա նուց-
ման ժամ կե տի ավար տից հե տո 5 օր վա ըն թաց քում պետք է լու ծի աշ խա տան քա յին պայ մա-
նա գի րը: Հաշ վի առ նե լով այն, որ ծա նու ցումն ան պայ մա նո րեն չի են թա դրում աշ խա տան քից 
ազա տում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դի րը ծա նուց ման ժամ կե տի ավար տից 
հե տո 5 օր վա ըն թաց քում գոր ծա տուի կող մից աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու պա-
հան ջը նա խա տե սել է, որ պես զի աշ խա տո ղի հա մար չստեղծ վի անո րո շու թյուն: Այլ կերպ 
ասած՝ ծա նուց ման ժամ կե տի ավար տից հե տո հնգօր յա ժամ կե տում աշ խա տո ղի հետ աշ-
խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու օրենս դրա կան պա հան ջը հստա կու թյուն է մտցնում 
աշ խա տող-գոր ծա տու հա րա բե րու թյուն նե րում, այ սինքն՝ դրա նով աշ խա տո ղի հա մար պարզ 
է դառ նում տվյալ գոր ծա տուի հետ ունե ցած իր աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հե-
տա գա ճա կա տա գի րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում սահ ման ված ժամ կետն օրենս դի րը դի տար կել է որ պես անհ րա ժեշտ և բա վա րար 
ժա մա նա կա հատ ված աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին աշ խա տո ղին ծա նու-
ցե լու հա մար: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես ընդգ ծել է, որ նշված ժամ կե տը՝ 
առնվազն եր կու ամի սը, օրենս դի րը հա մա րել է ծա նուց ման հա մար անհ րա ժեշտ նվա զա գույն 
ժա մա նա կա հատ ված՝ հնա րա վոր և ըն դու նե լի հա մա րե լով նաև ծա նուց ման ավե լի եր կար 
ժամ կետ նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դրա կան նման կար գա վո րու մը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս գոր ծա տուին իր հա յե ցո ղու թյամբ տրա մա դրե լու աշ խա տո ղին ավե լի 
եր կար ժա մա նա կա հատ ված փնտրե լու նոր աշ խա տանք՝ տե ղե կաց ման ժա մա նա կա հատ վա-
ծում աշ խա տե լով և ստա նա լով աշ խա տա վարձ: Ընդ որում, ծա նուց ման հա մար նա խա տես-
ված այս ժամ կե տի մեջ չեն հաշ վարկ վում աշ խա տո ղի ար ձա կուր դի և ժա մա նա կա վոր անաշ-
խա տու նա կու թյան ժա մա նա կա հատ ված նե րը: Ուս տի, եթե աշ խա տո ղը չի հիմ նա վո րում 
հստակ ժա մա նա կա հատ վա ծում իր՝ ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նակ լի նե լու հան գա ման քը, 
այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը մտնում է ծա նուց ման ժամ կե տի հաշ վար կի մեջ:

09.11.2020թ.
18. Ռա դիկ Սա րու խան յանն ընդ դեմ «Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ-ի, 

քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/0521/02/15

Խն դիր. 1) Կա րո՞ղ է արդ յոք աշ խա տողն իր հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը բռնա-
գան ձե լու վե րա բեր յալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի և փաս տա ցի կա տար ման հիմ քով 
կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե րում պա հան ջել միևնույն ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի վե րա հաշ վար կի արդ յուն քում ստաց-
ված այլ գու մա րի բռնա գան ձում.

2) կա րո՞ղ է արդ յոք աշ խա տան քից անօ րի նա կան կեր պով ազատ ված և դա տա րա նի 
վճռով իր նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգն ված աշ խա տո ղը պա հան ջել հար կա դիր պա-
րա պուր դում գտնվե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ամե նամ յա ար ձա կուր դի գու մա րը,

3) կա րո՞ղ է արդ յոք աշ խա տան քից անօ րի նա կան կեր պով ազատ ված և դա տա րա նի 
վճռով իր նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգն ված աշ խա տո ղը պա հան ջել հար կա դիր պա-
րա պուր դի գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված տու ժան քի գու մա րը, ինչ պես նաև բռնա գանձ ված գու մա րի վե րա հաշ վար կի արդ-
յուն քում ստաց ված տար բե րու թյան գու մա րի և հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար ամե նամ յա ար ձա կուր դի գու մա րի նկատ մամբ նույն հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տու ժան քի գու մար՝ հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը բռնա գան ձե լու վե րա-
բեր յալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի և  դրա փաս տա ցի կա տար ման հիմ քով կարճ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քում, 
երբ գոր ծա տուն լու ծում է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիրն առանց օրի նա կան հիմ քե րի կամ 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գի խախտ մամբ, և հե տա գա յում աշ խա տո ղը դա տա րա նի 
վճռով վե րա կանգն վում է աշ խա տան քում, օրենս դիրն աշ խա տո ղին հնա րա վո րու թյուն է տվել 
ստա նա լու դրա հետևան քով առա ջա ցած հար կա դիր պա րա պուր դի ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար հաշ վարկ ված մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով հա տու ցում: Ընդ որում, սահ մա նե լով մի-
ջին աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ ման միաս նա կան կարգ՝ օրենս դի րը որ պես հաշ վար կի հիմք դի-
տար կել է պա րա պուր դի գու մար նե րը վճա րե լու պա հանջն առա ջա նա լու ամս վան նա խոր դող 
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վեր ջին տաս ներ կու ամիս նե րի ըն թաց քում տվյալ գոր ծա տուի կող մից աշ խա տո ղի հա մար 
հաշ վարկ ված աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան բո լոր տե սակ նե րի հան րա գու մա րը: Ուս տի, 
վար ձատ րու թյան նշված տե սակ նե րի ամ բող ջու թյան հի ման վրա գոր ծա տուն հաշ վար կում է 
մի ջին աշ խա տա վարձ և այն հիմք ըն դու նե լով՝ աշ խա տո ղին վճա րում ամ բողջ այն ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար, որի ըն թաց քում նա գտնվել է հար կա դիր պա րա պուր դում:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե աշ խա տողն անօ րի նա կան կեր պով աշ-
խա տան քից ազատ վե լու վե րա բեր յալ վե ճի դեպ քում որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 
պա հան ջել է հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ գու մա րը՝ առանց կոնկ րետ հաշ վարկ ներ 
ներ կա յաց նե լու, դա տա րա նը նույն կար գով վճիռ է կա յաց րել և այն մտել է օրի նա կան ուժի 
մեջ, ապա ստաց վում է, որ վճար ման են թա կա հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ գու մա րի 
վե րա բեր յալ ար դեն իսկ առ կա է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ, իսկ վճար ման են թա կա 
հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի հաշ վար կը կա տար վում է դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման վա րույ թում: Այդ դեպ քում հաշ վար կը կա տա րե լիս հաշ վի են առնվում ինչ պես 
կա տա րո ղա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րը, այն պես էլ վա րույ թի կող մե րի 
դիր քո րո շում նե րը, իսկ հաշ վար կը վեր ջին հաշ վով կա տար վում է պա տաս խա նա տու պաշ տո-
նա տար ան ձի՝ հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից: Եթե վեր ջինս վճռի կա տար ման արդ յուն քում 
հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ դա տա կան ակ տի պա հանջն ամ բող ջու թյամբ կա տար-
վել է, և նշ ված հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույ-
թի կողմն էլ չի վի ճար կում նշված որո շու մը, ապա այն դառ նում է պար տա դիր կա տար ման 
են թա կա վար չա կան ակտ իրա վա հա րա բե րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար: Այլ կերպ՝ 
սկսում է գոր ծել վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծը և  դրա նից հե տո ոչ 
ոք, այդ թվում նաև կա տա րո ղա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րը, իրա վունք չու նեն կաս կա ծի 
տակ դնել այդ վա րույ թում հար կա դիր կա տա րո ղի կա տա րած հաշ վարկ նե րը: Հա կա ռակ պա-
րա գա յում օրի նա կան ուժի մեջ մտած միևնույն դա տա կան ակ տը կա րող է տար բեր հաշ վարկ-
նե րի հիմ քով կա տար վել մե կից ավե լի ան գամ, ին չը կհան դի սա նա իրա վա կան որո շա կիու-
թյան սկզբուն քի խախ տում, ինչ պես նաև կհան գեց նի վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան 
կան խա վար կա ծի խա թար ման:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ աշ խա տո ղը, նոր հաշ վարկ ներ կա տա րե-
լով, չի կա րող պա հան ջել միևնույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հար կա դիր պա րա պուր դի 
այլ գու մար, եթե այդ գու մա րը մեկ ան գամ ար դեն իսկ վճռվել է բռնա գան ձել գոր ծա տուից 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով, և բռ նա գանձ վել է կա տա րո ղա կան թեր թի պա հանջ նե րը 
փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թով: Հար կա դիր 
պա րա պուր դի գու մար նե րի հաշ վար կի հետ կապ ված իր ան հա մա ձայ նու թյունն աշ խա տո ղը 
կա րող է հայտ նել վճի ռը բո ղո քար կե լով, եթե վճար ման են թա կա գու մար նե րը հաշ վարկ վել 
են վճռով, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման դեպ քում՝ հար կա դիր կա տա րո ղի որո-
շու մը՝ վար չա կան ակ տը, բո ղո քար կե լով, եթե վճար ման են թա կա գու մար նե րը հաշ վարկ վել 
են կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում: 

2) Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ եթե աշ խա տողն աշ խա տան քից ազատ վե լու պատ-
ճա ռով շա րու նա կա բար հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու պատ ճա ռով փաս տա ցի 
աշ խա տանք չի կա տա րել գոր ծա տուի հա մար, ապա չի առա ջա նում նաև աշ խա տու նա կու-
թյան վե րա կանգն ման խնդիր, այ սինքն՝ անհ րա ժեշ տու թյուն՝ աշ խա տո ղին տրա մա դրե լու 
շա րու նա կա կան անընդ մեջ հան գիստ, որ պես զի նա այ նու հետև կա րո ղա նա արդ յու նա վետ 
կա տա րել իր աշ խա տան քը: Նշ ված եզ րա հան գու մը հիմն ված է այն իրո ղու թյան վրա, որ 
աշ խա տո ղը հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում փաս տա ցի չի 
աշ խա տում: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով օրենս դի րը աշ խա տո ղին 
նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու դեպ քում որ պես առանց օրի նա կան հիմ քե րի կամ 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գի խախ տու մով աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ազա տե-
լու հետևանք գոր ծա տուի հա մար նա խա տե սել է միայն հար կա դիր պա րա պուր դի վճա րու-
մը: Փաս տո րեն, նման դեպ քե րի հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է, որ աշ խա տո ղը կա րող է 
պա հան ջել հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը՝ մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով: Օրենս դի րը 
չի նա խա տե սել աշ խա տո ղի իրա վուն քը՝ պա հան ջե լու հար կա դիր պա րա պուր դի ժա մա նա-
կա հատ վա ծում իրեն հա սա նե լիք ար ձա կուր դի գու մա րը՝ նկա տի ունե նա լով այն, որ հար-
կա դիր պա րա պուր դի ըն թաց քում աշ խա տո ղը փաս տա ցի աշ խա տանք չի կա տա րում, իսկ 
սո վո րա կան պայ ման նե րում տրա մադր ման են թա կա ար ձա կուր դի ժա մա նա կա հատ վածն 
ընդգրկ ված է հար կա դիր պա րա պուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծում, այ սինքն՝ ՀՀ աշ խա-
տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված հար կա դիր պա րա պուր-
դի գու մա րը վճռով բռնա գան ձե լիս, ըստ էու թյան, մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար 
է բռնա գանձ վում նաև սո վո րա կան պայ ման նե րում տրա մադր ման են թա կա ար ձա կուր դի 
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ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Ն ման պայ ման նե րում աշ խա տողն այլևս իրա վունք չու նի պա-
հան ջե լու հար կա դիր պա րա պուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծում ընդգրկ ված պա րա պուր դի ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար առան ձին փոխ հա տու ցում, քա նի որ դա կհան գեց նի աշ խա տանք 
կա տա րած չլի նե լու պայ ման նե րում ար ձա կուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կրկնա կի 
փոխ հա տուց ման, ին չը չի կա րող իրա վա չափ հա մար վել:

3) Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ աշ խա տո ղը չի կա րող նոր հաշ վարկ ներ կա տա րե լով 
միևնույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար պա հան ջել հար կա դիր պա րա պուր դի այլ գու մար, 
եթե այդ գու մա րը մեկ ան գամ ար դեն իսկ վճռվել է բռնա գան ձել գոր ծա տուից օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած վճռով, և բռ նա գանձ վել է կա տա րո ղա կան թեր թի պա հանջ նե րը փաս տա ցի 
կա տար ված լի նե լու հիմ քով կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թով: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտել է, որ եթե նման պայ ման նե րում աշ խա տո ղը դի մում է դա տա րան՝ պա հան ջե լով նաև 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում իր կար ծի քով իրեն պա կաս վճար ված գու մա րի նկատ-
մամբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով հաշ վարկ վող տու ժան քը, ապա այդ 
պա հան ջը են թա կա է մերժ ման: 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

18.12.2020թ.
19. Վար դան Պետ րոս յանն ընդ դեմ Ս պար տակ Խա չատր յա նի, սնան կու թյան գործ 

թիվ ԱՎԴ1/0049/04/16

Խն դիր. Սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է կա տա րո ղա կան վա-
րույթն ավար տե լու մա սին որոշ ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նին սնանկ 
ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան ձի 
ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քը կվե րած վի տե սա կան, երևա կա յա կան, անի րա կան 
իրա վուն քի, եթե Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը մնան ան կա տար: Ցան կա ցած իրա վա կան 
պե տու թյուն պար տա վոր է երաշ խա վո րել ոչ թե տե սա կան, երևա կա յա կան կամ անի րա կան 
իրա վունք ներ և ազա տու թյուն ներ, այլ գործ նա կա նում հնա րա վոր և արդ յու նա վետ իրա-
վունք ներ և ազա տու թյուն ներ: Այ սինքն՝ իրա վա կան պե տու թյան և իրա վուն քի գե րա կա յու-
թյան սկզբունք նե րը են թա դրում են դա տա վա րու թյան և դա տա կան ակ տի կա տար ման փու-
լե րի ան քակ տե լիու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն-
քի 37-39-րդ, 41-րդ և 42-րդ հոդ ված նե րով ամ րագրված իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին 
վեր լու ծու թյան արդ յուն քում հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
կա սեց նե լը, ավար տե լը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լը՝ որ պես ըն թա ցա կար գա յին 
ինս տի տուտ ներ, առա ջաց նում են տար բեր իրա վա կան հետևանք ներ. կա տա րո ղա կան վա-
րույ թը կա սեց նե լուց հե տո կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա մանք նե րի վե րա նա լու 
դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վերսկս վել, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
կար ճե լու դեպ քում կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող վերսկս վել, բա ցա ռու-
թյամբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման՝ վե-
րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով վե րաց ման դեպ քե րի: Կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լու դեպ քում, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, այն չի կա րող վերսկս վել: Նշ ված ընդ-
հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյու նը նա խա տես ված է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-
հին գոր ծող «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՝ անհ նա 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 ապարդ յուն:

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով օրենս դի րը սահ մա-
նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վերսկս վել միայն հետևյալ երեք 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-
մանք նե րը վե րա ցել են,

2. ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է այն հիմ քով, որ անհ նա 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 ապարդ յուն,

Էջ 
334-357
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3. ե թե վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով վե րաց վել է կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
կար ճե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վճա րա յին պար տա վո րու թյան հաշ վան ցի 
(նվա զեց ման կամ զրո յաց ման) հնա րա վո րու թյու նը տվյալ դեպ քում պահ պան ված է, քա նի որ 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի շա րու նակ ման դեպ քում վճա րա յին պար տա վո րու թյու նը կա րող է 
նվա զել կամ իս պառ դա դա րել (ակն հայտ է, որ պար տա պանն իր պարտ քը փա կե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ չա փի գույք ունի, գույքն է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց ման գոր ծըն թա ցում է, 
և  դրա իրաց մամբ պար տա վո րու թյու նը կա րող է դա դա րել)։ Դա նշա նա կում է, որ ստո րա-
դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ տվյալ դեպ քում ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հա մար 
առ կա չի եղել «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 տում եղած «, և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը» պայ մա նը՝ հաշ վան-
ցի հնա րա վո րու թյու նը չի բա ցա կա յել, իսկ միայն վճա րա յին պար տա վո րու թյունն օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած վճռով հաս տատ ված լի նե լու հան գա ման քը բա վա րար չէ ան ձին սնանկ ճա-
նա չե լու հա մար։

05.06.2020թ.
20. Ժի րայր Մար գար յա նի դի մու մը՝ սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, սնան կու-

թյան գործ թիվ ԱՎԴ/0060/04/17

Խն դիր. 1. Արդ յո՞ք պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման նպա տա կով կա րող է 
իրաց վել քա ղա քա ցի-պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սը, եթե այդ բաժ նե մա սի 
ար ժե քը գե րա զան ցում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի 808-Ն որոշ մամբ սահ-
ման ված նվա զա գույն գու մա րի և միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի ար տադր յա լը. 

2. արդ յո՞ք մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 96-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա պա նի գույ քի իրաց ման ար գել քը կա րող է 
նույ նաց վել «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 51-րդ հոդ վա-
ծի 6-րդ մա սով սահ ման ված գույ քի իրաց ման ար գել քի հետ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նն եզ րա հան գել է, որ սնան կու-
թյան վա րույ թում բռնա գան ձում չի կա րող տա րած վել ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նին պատ-
կա նող այն բնա կա րա նի վրա, որը պար տա պա նի հա մար հան դի սա նում է մշտա կան բնա-
կու թյան միակ վայր, եթե դրա մեկ նար կա յին գի նը ցածր է 4.900.000 ՀՀ դրա մից: Միևնույն 
ժա մա նակ բռնա գան ձում չի կա րող տա րած վել ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նին պատ կա նող 
միակ այն բնա կա րա նի բաժ նե մա սի վրա, որի մեկ նար կա յին գի նը ցածր է 4.900.000 ՀՀ դրա-
մի և նրա միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի ար տադր յա լի գու մա րից: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հա վե լել է, որ եթե ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նի միակ բնա կա րա նը իրաց վում է 4.900.000 
ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող գու մա րով, կամ ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի 
բաժ նե մա սը իրաց վում է 4.900.000 ՀՀ դրա մի և բաժ նե մա սի ար տադր յա լը կազ մող գու մա րը 
գե րա զան ցող գու մա րով, ապա պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի կամ պար տա պա նի միակ 
բնա կա րա նի բաժ նե մա սի իրաց ման հա մար ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 
808-Ն որոշ մամբ սահ ման ված նվա զա գույն գու մա րը վե րա դարձ վում է պար տա պա նին, իսկ 
գու մա րի մնա ցած մասն ուղղ վում է պա հանջ նե րի բա վա րար մա նը:

27.05.2020թ.
21. Արա յիկ Սարգս յանն ընդ դեմ Երա նու հի Ծո վիկ յա նի, սնան կու թյան գործ թիվ 

ԵԷԴ/0057/04/15 

Խն դիր. Արդ յո՞ք ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի հաս տատ ման փու լում պար տա-
պա նը պար տա վոր է կա տա րել ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րով նա խա տես ված 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 ֆի նան սա-
կան առող ջաց ման ծրա գի րը մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լիր է, որի իրա կա նաց ման հետևան քով 
ակն կալ վում է այն պի սի արդ յուն քի ստա ցում, որի շրջա նակ նե րում հնա րա վոր կլի նի բա վա րա-
րել պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը: Ընդ որում, ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը կա րող 
է ունե նալ իրա կա նաց ման որո շա կի հա վա նա կա նու թյուն, որի բարձր կամ ցածր լի նե լը պետք 
է որո շի դա տա րա նը՝ հաշ վի առ նե լով նաև պար տա տե րե րի կող մից ներ կա յաց ված առար կու-
թյուն նե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի իրա կա նաց ման 
հա ջո ղու թյան վե րա բեր յալ ապա ցույց նե րը ծրագ րի հաս տատ ման փու լում գործ նա կա նո րեն 
չեն կա րող ներ կա յաց վել, և այդ կա պակ ցու թյամբ է, որ օրենս դի րը նա խա տե սել է ֆի նան սա-
կան առող ջաց ման ծրագ րի վա ղա ժամ կետ դա դա րեց ման հնա րա վո րու թյուն:

Էջ 
358-364

Էջ 
365-371
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30.04.2020թ.
22. Արաքս յա Բո ժե վոլ նո վան ընդ դեմ «Գ լո բալ Գոլդ Մայ նինգ» ՍՊԸ-ի, սնան կու-

թյան գործ թիվ ԵԿԴ/0287/04/15

Խն դիր. Արդ յո՞ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներ կա յա ցուց չու թյուն ունե ցող օտա-
րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ սնան կու թյան գոր ծե րը են թա կա են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի քննու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ մինչև 15.04.2020 
թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված չեն 
օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձանց սնան կու թյան հետ կապ ված գոր ծե րով ընդ դա տու-
թյան կա նոն ներ, ուս տի նշված հար ցը պար զե լու հա մար մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ուժով պետք է 
ան դրա դառ նալ քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան նոր մե րին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ դա տա րան նե րը կա րող են քննել այն քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծե րը, որոն ցով կողմ հան դի սա ցող օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձը 
ՀՀ տա րած քում ունի մաս նաճ յուղ կամ ներ կա յա ցուց չու թյուն: 

Ան դրա դառ նա լով «քա ղա քա ցիա կան գոր ծեր» եզ րույ թին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
նշել է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով այլ բան նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում սնան կու-
թյան գոր ծե րի՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով 
քննե լու կա նոն, չի ամ րագ րել որևէ դրույթ այն մա սին, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված իրա վա նոր մե րի՝ սնան կու թյան գոր ծե րի նկատ-
մամբ կի րառ ման դեպ քում պետք է տար բե րա կել և մատ նան շել տվյալ նոր մի՝ սնան կու-
թյան գոր ծով կի րառ ման են թա կա լի նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ ասած՝ ան կախ 
այն հան գա ման քից, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիրքն ամ րագ րել է 
«քա ղա քա ցիա կան» գոր ծե րի վար ման կարգ, մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ-
րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ուժով դրա կա-
նոն ներն ամ բող ջու թյամբ կի րա ռե լի են սնան կու թյան գոր ծե րի նկատ մամբ, եթե այլ բան 
սահ ման ված չէ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օրեն քով: 

Ել նե լով վե րոգրյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան դա տա րան նե րը կա րող են քննել օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձանց մաս-
նակ ցու թյամբ քա ղա քա ցիա կան՝ այդ թվում սնան կու թյան գոր ծեր, եթե օտա րերկր յա իրա վա-
բա նա կան ան ձի մաս նաճ յու ղը կամ ներ կա յա ցուց չու թյու նը գտնվում է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան տա րած քում:

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում մաս նաճ յուղ կամ ներ կա յա ցուց չու թյուն ունե ցող օտա րերկր յա իրա-
վա բա նա կան ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ սնան կու թյան գոր ծե րը 17.06.1998 թվա կա նին ըն-
դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 244-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, նույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի 6-րդ կե տի, 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և «ՀՀ դա տա կան օրենս գիրք» ՀՀ սահ մա-
նա դրա կան օրեն քի 166-րդ հոդ վա ծի ուժով 01.01.2019 թվա կա նից ընդ դատ յա են ՀՀ սնան-
կու թյան դա տա րա նին, իսկ մինչև 01.01.2019 թվա կա նը ընդ դատ յա են եղել առա ջին ատ յա նի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րին: 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ

15.05.2020թ.
23. «ՎՏԲ- Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ Հեն րիխ Կա րա պետ յա նի և մյուս նե րի, 

քաղ. գործ թիվ ԵՄԴ/2035/02/15

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տը դա տա վո րի կող մից 
ստո րագ րե լու օրենս դրա կան պա հան ջի բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը:

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 վճռի յու րա քանչ յուր է ջը ստո րագ րում և կն քում է վճի ռը կա յաց րած դա տա վո րը: Դա տա վո րի 
կող մից դա տա կան ակ տը պատ շաճ կար գով չստո րագ րե լու հան գա ման քը պետք է վե րա դաս 
դա տա կան ատ յա նի կող մից դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք հան դի սա նա:

Էջ 
372-378

Էջ 
379-385
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Վճռի ան վե րա պահ բե կան ման հիմ քե րի ցան կի ուսում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
օրենս դի րը առանձ նաց րել է այն պի սի դա տա վա րա կան սխալ ներ, որոնք ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված են ար դա րա դա տու թյան սկզբունք նե րի և դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա-
նա դրա կան իրա վուն քի խախ տում նե րի հետ: Հենց դրա նով է պայ մա նա վոր ված այն հան-
գա ման քը, որ նման խախ տում նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում դա տա րա նի վճի ռը բո լոր 
դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, և վ ճի ռը բո ղո քար կող ան ձը պար տա վոր չէ ապա ցու ցել, 
որ այդ դա տա վա րա կան խախ տում նե րը հան գեց րել են կամ կա րող էին հան գեց նել գոր ծի 
սխալ լուծ ման: Այդ պի սի խախ տում նե րի առանձ նա հատ կու թյու նը մյուս դա տա վա րա կան 
խախ տում նե րի հա մե մատ կա յա նում է նրա նում, որ դրանք այն քան էա կան են, որ խա թա րում 
են դա տա րա նի՝ իբրև իրա վունք նե րի հա մա պար փակ և արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյա նը 
կոչ ված պե տա կան մարմ նի դերն ու նշա նա կու թյու նը: Ն ման խախ տում նե րի առ կա յու թյամբ 
կա յաց ված դա տա կան ակ տը չի կա րող լի նել հա մո զիչ ու հե ղի նա կա վոր և պետք է գնա հատ-
վի որ պես թույլ տրված խախտ ման հետևանք:

Բարձ րաց ված իրա վա կան հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու նկա տա ռու մով Վճռա բեկ 
դա տա րա նը նշված որոշ ման շրջա նակ նե րում անհ րա ժեշտ է հա մա րել բա ցա հայ տել «ստո-
րագ րու թյուն» եզ րույ թի ստու գա բա նա կան բո վան դա կու թյու նը: Այս պես՝ ըստ Է դուարդ Աղա-
յա նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի «ստո րագ րու թյուն» է՝ անուն-ազ գան վան կամ դրանց կրճա-
տու մով կազմ վող տա ռե րի յու րա հա տուկ գրա յին-գծագ րա կան ինք նա գի րը, անուն-ազ գա-
նուն կամ կեղ ծա նու նը, որը մե կը դնում է իր գրած նե րի տակ: Մեկ այլ աղբ յու րի հա մա ձայն՝ 
«ստո րագ րու թյուն» է հա մար վում որևէ բա նի տակ սե փա կան ձեռ քով գրված անուն-ազ գա-
նու նը: Ընդ հան րաց նե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ստո րագ րու-
թյու նը դա ան ձի ան վան, մա կան վան կամ այլ բա ռե րի, նշան նե րի ձե ռա գիր պատ կե րումն է 
(ինք նա գիր), որի մի ջո ցով տվյալ ան ձը հաս տա տում է իր ինք նու թյու նը, միա ժա մա նակ այլ 
ան ձանց հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նույ նա կա նաց նել ստո րագ րո ղի ան ձը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ դա տա կան ակ տը դա տա վո րի կող մից ստո րագրված 
լի նե լու վե րա բեր յալ դա տա վա րա կան օրեն քի պա հանջն ինք նան պա տակ չէ: Այդ պա հան ջը 
պայ մա նա վոր ված է դա տա վո րի՝ ար դա րա դա տու թյան առա քե լու թյան իրա կա նաց ման սահ-
մա նա դրա կան և մի ջազ գա յին իրա վուն քի նոր մե րով ամ րագրված մի շարք հան րա ճա նաչ 
սկզբունք նե րով: Այ սինքն՝ դա տա կան ակ տը կա յաց նում է այն դա տա վո րը, որը ՀՀ Սահ մա-
նա դրու թյա նը և դա տա վա րա կան օրեն քին հա մա պա տաս խան հան դես է գա լիս որ պես դա-
տա րան: Մինչ դեռ դա տա վո րի ստո րագ րու թյու նը դրոշ մի տես քով դնե լը կամ դրա ար տատ պու
մը (բա ցա ռու թյամբ է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյան և նույ նա կա նաց ման օրեն քով թույ լատր
ված այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման) չի կա րող հա մար վել դա տա կան ակ տը դա տա վո րի կող մից 
ստո րագրված լի նե լու հան գա մանք:
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24. Հա րու թյուն Սարգս յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի-
կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7809/05/16

Խն դիր. Արդ յո՞ք ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ նե րի՝ տե սան կա րա հա նող կամ 
լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան հար ցի լու ծու մը կա րող է պայ մա նա վոր վել արար քի կա տար ման վայ րում և 
պա հին տվյալ գծանշ ման պա հանջ նե րը ող ջամ տո րեն պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյան հան-
գա ման քով:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե տա կան 
իրա վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող «Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան 
մա սին» Վիեն նա յի 08.11.1968 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա-
մար ուժի մեջ է մտել 08.02.2006 թվա կա նին) 4-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տը սահ մա նում է, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար հա յին գծան շում նե րը պետք է կա տար վեն 
այն պես, որ ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կից նե րը հեշ տու թյամբ դրանք ըն կա լե լու 
հնա րա վո րու թյուն ունե նան: Այլ կերպ ասած՝ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե-
րը պետք է ող ջամ տո րեն ըն կա լե լի լի նեն ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կից նե րին, 
ինչն էլ հան դի սա նում է այդ պա հանջ նե րի կա տար ման անհ րա ժեշտ նա խադր յա լը: Փաս տո-
րեն, ճա նա պար հա յին գծան շում նե րը՝ որ պես ճա նա պար հա յին երթևե կու թյու նը կար գա վո րող 
կարևոր մի ջոց ներ, պետք է օժտ ված լի նեն ըն կա լե լիու թյան և կա տա րե լիու թյան բա վա րար 
մա կար դա կով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ նե րը 
պահ պա նե լու հա մար սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման պայ ման նե րին, ար-
ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ նե րը ող ջամ տո րեն 
հնա րա վոր չէ կա տա րել բնա կա նոն երթևե կու թյան պայ ման նե րում, ապա երթևե կու թյան 
մաս նա կի ցը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան այդ գծանշ ման պա-
հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար (տե՛ս Հա րու թյուն Սարգս յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա
նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/5620/05/15 վար չա կան գոր ծով Վճռա բեկ 
դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է, որ ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ նե րի՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան-
կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան հար ցի լու ծու մը պայ մա նա վոր ված է արար քի կա տար ման վայ րում և պա հին տվյալ 
գծանշ ման պա հանջ նե րը ող ջամ տո րեն պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյան հան գա ման քով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 
955-Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի թիվ 2 Ձևի հա մա ձայն՝ թիվ 1.1 գի ծը՝ որ պես հո րի զո նա կան 
գծան շում, սահ մա նում է երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ և կարգ: Ընդ որում, տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րին ար գել ված է հա տել այդ հո րի զո նա կան գի ծը: Փաս տո րեն, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կա տա րած զան ցանք նե րի հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյուն կրող սուբ յեկտ նե րը կա րող են պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել Վար չա-
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով 
նաև թիվ 1.1 գծանշ ման պա հանջ նե րը չկա տա րե լու, այ սինքն՝ հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե րի 
տրանս պոր տա յին հոս քե րը միմ յան ցից բա ժա նող և այլ գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նող հոծ 
գի ծը հա տե լու հա մար: Ընդ որում, նույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րոշ-
ման հա մա ձայն՝ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև արար քի կա տար ման վայ րում և պա հին 
տվյալ գծանշ ման պա հան ջը ող ջամ տո րեն պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ այն դեպ քում, երբ թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը 
չկա տա րե լը հայտ նա բեր վել է տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րի մի ջո-
ցով, ապա տվյալ տրանս պոր տա յին մի ջո ցով կա տար ված իրա վա խախտ ման հա մար պա-
տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբ յեկ տը կա րող է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան միայն այն դեպ քում, երբ տե սան յու 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 
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չի հա րու ցում (տե՛ս նաև Աի դա Նա զար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին 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):

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե-
րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում թիվ 1.1 գծանշ ման 
պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու մա սին վար չա կան ակտ ըն դու նե լու իրա վա կան նա խադր յալ նե րից մեկն այն է, 
որ տվյալ իրա վի ճա կում թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը կա տա րե լու օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու-
թյու նը ող ջամ տո րեն կաս կած չի հա րու ցում: Այ սինքն՝ վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված 
լու սան կա րի կամ տե սան յու թի ուսում նա սի րու թյու նից չպետք է կաս կած հա րու ցի նաև այն 
հան գա ման քը, որ տվյալ իրա վի ճա կում թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը ող ջամ տո րեն հնա րա-
վոր էր կա տա րել:

03.07.2020թ.
25. Ք րիս տի նա Գևորկ յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի-

կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/6661/05/15

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հա յին 
երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գոր ծումն ար գե լող ան սար-
քու թյուն նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 955-Ն որոշ մամբ հաս տատ ված Ճա նա պար-
հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի (այ սու հետ՝ Կա նոն ներ) 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա-
նա պա րհա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 21-րդ մա սե րով նա խա տես ված իրա վա խախ տում նե-
րից որի հատ կա նիշ ներն է պա րու նա կում։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ Կա նոն նե րի 
XXI բաժ նով նա խա տես վել են ճա նա պար հա յին նշան նե րը և գծան շում նե րը: Վճռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Կա նոն նե րի 167-րդ կե տով սահ ման ված են նաև ար գե լող նշան-
նե րը, որոնք, ըստ թիվ 955-Ն որոշ ման հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի, բնո րոշ վում են որ պես երթևե-
կու թյան որո շա կի սահ մա նա փա կում ներ մտցնող կամ վե րաց նող նշան ներ: Դ րան ցից է նաև 
3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նը, որով ար գել վում են տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի կան գառն ու կա յա նու մը:

Վե րը նշված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ Կա նոն նե րով հստակ սահ ման վել են այն վայ րե րը, որ տեղ թույ լատր վում և 
ար գել վում են կան գա ռը և (կամ) կա յա նու մը: Միևնույն ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ որոշ դեպ քե րում կա րող է անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա նալ Կա նոն նե րով ուղ-
ղա կիո րեն չար գել ված վայ րե րում բա ցա ռել տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կան գա ռը և (կամ) 
կա յա նու մը, Կա նոն նե րով սահ ման վել է հնա րա վո րու թյուն ճա նա պար հա յին նշան նե րի, այդ 
թվում՝ 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի, և գծան շում նե րի կի րառ մամբ 
ար գե լել կան գառն այն վայ րե րում, որ տեղ կան գառ և (կամ) կա յա նում կա տա րե լու ար գելք 
Կա նոն նե րով նա խա տես ված չէ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ թե՛ կան գա ռի և կա յան ման կա նոն նե րով, թե՛ ճա նա-
պար հա յին նշան նե րով, այդ թվում՝ 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նով, 
և գծան շում նե րով սահ ման ված՝ որո շա կի վայ րում կան գա ռի և (կամ) կա յան ման ար գել քի 
չպահ պա նումն առա ջաց նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն։

Այս պես, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը՝ առա ջաց նում է 
տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի՝ իրա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 21-րդ մա սի հա մա ձայն՝ տրանս-
պոր տա յին 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 անհ րա ժեշ տու թյու նը կապ ված չէ տրանս պոր տա յին մի ջո ցի 
տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ 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 հնգա պա տի կի չա փով:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ Վար չա կան իրա վա-
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն է սահ մա նում ճա նա պար հա յին նշան նե րի կամ գծան շում նե րի պա հանջ նե-
րը չկա տա րե լու հա մար, որոնք սահ ման ված են թիվ 955-Ն որոշ ման հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի և 
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Ձև 2-ի դրույթ նե րով, մինչ դեռ նույն հոդ վա ծի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող խմբագ րու թյամբ 21-րդ մա սը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում կան գա-
ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար, որոնք սահ ման ված են Կա նոն նե րի 
78-86-րդ կե տե րով: Այ սինքն՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 
124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կա րող է 
կի րառ վել միայն այն դեպ քում, երբ վա րոր դը չի են թարկ վել ճա նա պար հա յին նշան նե րի (այդ 
թվում՝ 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի) կամ գծան շում նե րի պա հանջ-
նե րին, իսկ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա-
ծի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 21-րդ մա սով նա խա-
տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կա րող է կի րառ վել, երբ վա րոր դը խախ տել է 
կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը ընդգ ծել է, որ 
կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն ներն իրա վա կան նոր մեր են, այ սինքն՝ նոր մա տիվ իրա-
վա կան ակ տով (թիվ 955-Ն որո շում) անո րոշ թվով ան ձանց հա մար սահ ման ված վար քագ ծի 
պար տա դիր կա նոն ներ, որոնց պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հետևան քը Վար չա կան իրա վա-
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սով նա խա տես ված 
պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռելն է, մինչ դեռ Կա նոն նե րի 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» 
ճա նա պար հա յին նշա նը ոչ թե կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն (ի րա վա կան նորմ) է, այլ՝ 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սով նա խա տես ված այլ ձևի վար չա կան ակտ, որի պա հան ջը չկա տա րե լը պա րու նա-
կում է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը, ուս տի վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն է առա ջաց նում հենց այդ մա սի հա մա ձայն։

03.07.2020թ.
26. Վար դան Մկրտչ յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-

նու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7748/05/18

Խն դիր. Արդ յո՞ք տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը կա րող է Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով են թարկ վել վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, 
եթե այդ ճա նա պար հա յին նշա նի պատ կե րը հաս տատ ված չէ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան կա ռա վա րու թյան կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Մեկ նա բա նե լով կի րա ռե լի իրա վա նոր մե րը դրան-
ցում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, մի դեպ-
քում, ամ բողջ հոդ ված նե րի, իսկ մյուս դեպ քում, ամ բողջ բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս-
տից, այն նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի դրույթ նե րից ել նե լով, նաև ի կա տա րումն որոնց 
ըն դուն վել են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գոր ծումն 
ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի և պայ ման նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 955-Ն և ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 26.10.2006 թվա կա նի «Ճա նա պար հա յին լու սա ցույց նե րին ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը և ճա նա պար հա յին նշան նե-
րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը հաս տա-
տե լու մա սին» թիվ 1699-Ն որո շում նե րը, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյալ 
դեպ քում տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դի կա տա րած արար քը վար չա կան իրա վա խախ-
տում հա մա րե լու և նրան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 
124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա-
մար անհ րա ժեշտ պայ ման է, որ նա կա տա րած չլի նի տվյալ դեպ քում ճա նա պար հա յին նշա-
նի պա հան ջը: Ընդ որում, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը սպա ռիչ սահ մա նել է այդ ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի ցան կը՝ դրա մեջ նե րա ռե լով նաև հա տուկ թե լա դրան քի ճա նա պար հա յին նշան նե-
րի խում բը, որոնց մի ջո ցով մտցվում կամ վե րաց վում են երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ ներ: 
Այդ խմբին է դաս վում նաև «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին 
նշա նը, որի մի ջո ցով նշվում են գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն-
նե րը՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րով: Այս պես՝ այդ նշա նի վրա պատ կեր ված է երթևե կու թյան 
երեք գո տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա-
րել ձախ շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել 
աջ շրջա դարձ: Ավե լին՝ ոչ ռել սագ նաց տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար երթևե կու թյան 
գո տի նե րի քա նա կը որոշ վում է գծանշ մամբ և (կամ) 5.15.1՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե-
րը գո տի նե րով», 5.15.2՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տիով», 5.15.7՝ «Երթևե կու թյան 
ուղ ղու թյու նը գո տի նե րով» և 5.15.8 «Գո տի նե րի քա նա կը» նշան նե րով՝ դրանց առ կա յու թյան 
դեպ քում: Այս պես՝ որ պես զի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դի կա տա րած արար քը հա-
մար վի «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նի խախ տում 
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և նա Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հիմ քով են թարկ վի վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, անհ րա ժեշտ է, որ նա կա-
տա րած չլի նի հենց 5.15.1 «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նի պա հանջ-
նե րը: Ավե լին՝ չի թույ լատր վում նշան նե րի մեջ այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի կա տա րու մը, 
որոնք փո խում են նշան նե րի հիմ նա կան բնու թագ րե րը, իսկ նշան նե րի խմբե րի, նշան նե րի 
վրա պատ կեր նե րի, պա րա մետ րե րի փո փո խու թյուն նե րը, նշան նե րի թվի ավե լաց ման և այլ 
ազ դան շան նե րի փո փո խու թյուն նե րը պետք է հաս տատ վեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան կող մից:

27.08.2020թ. 
27. Աշոտ Իս կան դար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-

նու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/1500/05/17

Խն դիր. Արդ յո՞ք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա-
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով, եթե 
կար գա վոր վող խաչ մե րու կում առ կա է ան սարք լու սա ցույց, իսկ հիմ նա կան լու սա ցույ ցը տե-
սա նե լի չէ տվյալ հա մըն թաց շար քում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ լու սա-
ցույցն ըստ էու թյան հան դի սա նում է այլ ձևով ըն դուն ված վար չա կան ակտ, որի յու րա քանչ-
յուր գույ նի միաց ված ազ դան շա նը որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ է սահ մա նում ան ձանց 
հա տուկ կա տե գո րիա յի (վա րորդ, հե տիոտն) հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այլ ձևի վար չա կան ակ տե րը պետք է հա սա նե լի (տե սա-
նե լի) լի նեն այն ան ձանց (սուբ յեկտ նե րի) հա մար, որոնց վրա դրվում են որո շա կի պար տա-
կա նու թյուն ներ, հա կա ռակ դեպ քում պետք է բա ցառ վի նաև պա տաս խա նատ վու թյու նը դրա 
չկա տար ման հա մար, քա նի որ այդ դեպ քում բա ցա կա յում է ան ձի մեղ քը: 

Հետևա բար այլ տվյալ տե սա կի վար չա կան ակ տի առանձ նա հատ կու թյու նից ել նե լով՝ 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մար ելա կե տա յին նշա նա կու թյան ունի վար չա կան 
ակ տի հաս ցեա տի րո ջը դրա հա սա նե լիու թյան հար ցը, որն էլ էա կան է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան հա մար առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող պայ մա նի՝ մեղ քի առ կա յու-
թյու նը հաս տա տե լու հա մար:

03.07.2020թ. 
28. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեն ընդ դեմ 

Նիկո լայ Բար խու դար յա նի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7527/05/16

Խն դիր. Արդ յո՞ք կա րող է ան ձը, ում կող մից մաք սա նեն գու թյուն կա տար ված լի նե լու փաս-
տի առ թիվ քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վել է կամ հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա-
րույ թը կարճ վել է արար քի ապաք րեա կա նաց ման արդ յուն քում, հե տա գա յում նույն արար քի 
հա մար են թարկ վել 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 մինչև 
25.06.2016 թվա կա նը գոր ծել է մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով 
ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան հետևյալ իրա վա կար գա վո-
րու մը.

Այս պես՝ օրենս դի րը մաք սա յին կա նո նի խախ տում էր հա մա րել ան ձի կող մից կա տար-
ված հետևյալ անօ րի նա կան գոր ծո ղու թյու նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին 
սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փո խու մը՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով, այ սինքն՝ 
գաղտ նա րան նե րի օգ տա գործ մամբ, ապ րանք նե րի հայտ նա բե րու մը դժվա րաց նող այլ եղա-
նակ նե րով կամ ապ րանք նե րին այլ տեսք տա լու մի ջո ցով՝ հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ-
նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ որ պես դրա հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե-
սե լով այդ ապ րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քի չա փով տու գանք նշա նա կե լը:

Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն էր նա խա տե սել 
այն դեպ քե րի հա մար, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով՝ առանց 
մաք սա յին հսկո ղու թյան կամ դրա նից թաքց նե լով կամ մաք սա յին և այլ փաս տաթղ թե րը խա-
բեու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կամ դրանց մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րը սահ ման ված ձևով 
չհայ տա րա րագ րե լու կամ ոչ իր ան վամբ հայ տա րա րագ րե լու մի ջո ցով տե ղա փոխ վում էին 
հան ցա գոր ծու թյան պա հին 1.000.000 ՀՀ դրամ ար ժե քը գե րա զան ցող ապ րանք ներ, մշա-
կու թա յին կամ այլ ար ժեք ներ՝ այն որա կե լով որ պես մաք սա նեն գու թյուն՝ միևնույն ժա մա նակ 
դրա հա մար որ պես պա տիժ նա խա տե սե լով նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի-
կից երեք հա զա րա պա տի կի չա փով տու գան քը, կամ ազա տազր կու մը՝ առա վե լա գույ նը հինգ 
տա րի ժամ կե տով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը, բա ցա ռե լով միևնույն արար քի 
հա մար միա ժա մա նակ թե՛ քրեա կան, թե՛ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջա ցու մը, 
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սահ մա նել է, որ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ-
վու թյու նը կա րող է առա ջա նալ ան ձի արար քում հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա-
կա յու թյան դեպ քում։ Դա նշա նա կում է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
201-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս անհ րա ժեշտ է, ի 
թիվս այլ նի, պար զել՝ արդ յոք ան ձի արար քը, կի րա ռե լի քրեա կան օրեն քի հա մա ձայն, պա րու-
նա կում է հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, և այդ հար ցին միայն բա ցա սա կան պա տաս խան 
տա լու դեպ քում (նշված հան գա ման քը հաս տատ վում է քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու 
կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ մամբ) կա րե լի է քննար կել ան ձին ՀՀ 
մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու հար ցը։ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր-
ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով 
ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու հա մար առա ջա ցող պա տաս խա նատ վու թյան տե սա կը պայ մա-
նա վո րել են տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի ար ժե քով, այ սինքն՝ մինչև 25.06.2016 թվա կա նը 
գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մա ձայն՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք-
սա յին սահ մա նով 1.000.000 ՀՀ դրամ ար ժե քը գե րա զան ցող ապ րանք նե րի տե ղա փո խումն 
առա ջաց նում էր ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ-
վու թյուն (հան ցա գոր ծու թյան մնա ցած տար րե րի առ կա յու թյան դեպ քում), ին չի արդ յուն քում 
այդ արար քի կա տար ման հա մար բա ցառ վում էր ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռու մը։

Մինչ դեռ 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն վել է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան 
օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քը, որի 
5-րդ հոդ վա ծով 25.06.2016 թվա կա նից ուժը կորց րած է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 
215-րդ հոդ վա ծը, իսկ նույն օրեն քի 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդ ված նե րով ՀՀ քրեա կան օրենս-
գիր քը լրաց վել է հա մա պա տաս խա նա բար 215.1-ին, 235.1-ին և 267.1-ին հոդ ված նե րով, որոնք 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն են նա խա տե սում մաք սա նեն գու թյան առան ձին տե-
սակ նե րի հա մար։ Այ սինքն՝ օրենս դիրն ըստ էու թյան ապաք րեա կա նաց րել է ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված արար քը, բա ցա ռու թյամբ որո-
շա կի տե սա կի ապ րանք նե րի մաք սա նեն գու թյան:

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ քրեա կան օրենսգրքում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը՝ մաք սա-
յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վե րաց ման հետևան քով քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը 
մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում նույն արար քի հա մար ան ձին 
ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պար զե լու հա մար Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է 
հա մա րել ան դրա դառ նալ օրեն քի հե տա դարձ ուժի կի րառ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ օրենս դրու թյամբ որ պես ժա մա նա կի մեջ 
քրեա կան օրեն քի գոր ծո ղու թյան հիմ նա կան կա նոն սահ ման ված է, որ արար քի հան ցա վո-
րու թյու նը և պատ ժե լիու թյու նը որոշ վում են այն կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող քրեա կան 
օրեն քով։ Միևնույն ժա մա նակ այս կա նո նից սահ ման ված է բա ցա ռու թյուն այն դեպ քե րի 
հա մար, երբ արար քի կա տա րու մից հե տո ըն դուն ված օրեն քով վե րաց վում է արար քի հան-
ցա վո րու թյու նը, մեղ մաց վում է պա տի ժը կամ այլ կերպ բա րե լավ վում է հան ցանք կա տա-
րած ան ձի վի ճա կը։ Ընդ որում, արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի ժը մեղ-
մաց նող օրեն քը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան, իսկ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ 
բա րե լա վող օրեն քը՝ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի ուժով օժտ ված է հե տա դարձ ուժով, այ սինքն՝ 
մինչև այդ օրենքն ուժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան արարք կա տա րած ան ձանց վրա 
այն տա րած վում է ան կախ այդ օրեն քում հե տա դարձ ուժի մա սին նշում առ կա լի նե լու հան-
գա ման քից։ 

Մաք սա նեն գու թյան (բա ցա ռու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքով նա խա տես ված դրա 
որոշ տե սակ նե րի) պատ ժե լիու թյու նը վե րաց վել է 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա-
սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քով, այ սինքն՝ նշված օրենքն արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող 
է, և այդ հիմ քով ունե նա լով հե տա դարձ ուժ, ըստ էու թյան փո խա րի նում է մինչև դրա ուժի մեջ 
մտնե լը գոր ծող օրեն քին: Ուս տի մինչև 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն 
ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան արար քի հան ցա վո րու թյու նը տվյալ դեպ քում 
են թա կա է որոշ ման ոչ թե արար քի կա տար ման պա հին գոր ծող, այլ դրա նից հե տո ըն դուն-
ված և հե տա դարձ ուժով օժտ ված 16.05.2016 թվա կա նի ՀՕ-83-Ն օրեն քով:

Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը որևէ օրենս դրա կան փո փո խու թյուն չի կա տա րել ՀՀ 
մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծում, ինչ պես նաև ուժը կորց րած չի ճա նա չել այդ նոր մը, 
հետևա բար ան ձի արար քը կա րող է որակ վել ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով և 
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առա ջաց նել դրա նով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն, եթե ան ձի արար քում առ կա չեն 
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ: 

Վե րոգրյա լի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով մինչև 25.06.2016 թվա կա նը կա տար ված, 
16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու-
թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քով ապաք րեա կա նաց ված 
արար քի հա մար ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու հնա րա վո րու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ եթե ան ձի կող մից կա տար վել է արարք, որը 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քի հա մա ձայն՝ վե րը նշված դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում հան ցա գոր-
ծու թյան հատ կա նիշ ներ չի պա րու նա կում, հետևա բար ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում այդ ան ձը 
կա րող է պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման հա մար։ 
Նշ ված եզ րա հանգ ման հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել այն հան գա ման քը, 
որ ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար էա կան է ան ձի կող մից կա տար ված արար քին տրված 
քրեաի րա վա կան գնա հա տա կա նը (ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը)՝ հաս տատ-
ված քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին 
որոշ մամբ: Իսկ այն հան գա ման քը, թե քրեա կան որ օրեն քի (ա րար քի կա տար ման պա հին 
գոր ծող, թե դրա նից հե տո ըն դուն ված, արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող օրեն քի) հի-
ման վրա է իրա վա սու մար մի նը եկել արար քում հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա-
կա յու թյան վե րա բեր յալ եզ րա հանգ ման, բա ցա ռա պես քրեաի րա վա կան հարց է՝ կապ ված 
ժա մա նա կի մեջ քրեա կան օրեն քի գոր ծո ղու թյան և նոր քրեա կան օրեն քի հե տա դարձ ուժի 
կի րառ ման հետ, և այն որևէ նշա նա կու թյուն չու նի ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու իրա վա չա փու թյան հար-
ցը գնա հա տե լու տե սանկ յու նից: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը թույ լատ րե լի է հա մա րել մինչև 25.06.2016 
թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի-
ցիա յով նա խա տես ված արար քը կա տա րե լու փաս տի առ թիվ քրեա կան գոր ծի հա րու ցումն 
արար քի ապաք րեա կա նաց ման հետևան քով մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը դրա 
հետևան քով կարճ վե լու դեպ քում՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման նշան նե րի առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում, ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լը, եթե, իհար կե, չեն լրա ցել ան ձի նկատ մամբ վար չա կան տույժ 
նշա նա կե լու Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 37-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված ժամ կետ նե րը: 

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ
03.07.2020թ.

29. «Ալ մա քար» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տեի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4860/05/16

Խն դիր. Ի՞նչ տե ղե կու թյուն ներ պետք է պա րու նա կի վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու-
լում լսում նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ վա րույ թի մաս նակ ցին հաս ցեագրված ծա նու ցա գի-
րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված իրա-
վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ լսում ներ չանց կաց նե լու՝ 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված թե՛ հա յե ցո ղա կան, թե՛ պար տա դիր հիմ քե րի, ինչ պես նաև վար չա կան 
վա րույ թը միայն եզ րա փա կիչ փու լով իրա կա նաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քի 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է վար չա կան վա րույ թի 
ըն թաց քում անց կաց նել լսում ներ։ Ընդ որում, վար չա կան մար մի նը պետք է ապա հո վի վար-
չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի պատ շաճ ծա նու ցու մը լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, 
ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին։

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նակ ցի՝ վար չա կան վա-
րույ թի լսում նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նը չպետք է ան հիմն կեր պով սահ մա նա-
փակ վի, այդ հնա րա վո րու թյու նից վար չա կան վա րույ թի մաս նա կի ցը չպետք է զրկվի վար-
չա կան մարմ նի գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ: Մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան վա-
րույ թի հա րուց ման և իրա կա նաց ման մա սին վար չա կան վա րույ թի մաս նակ ցի իրա զե կու մը 
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(ծա նու ցու մը) պետք է կա տար վի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ապա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ-
ցու թյու նը վար չա կան վա րույ թին: Իսկ այդ մաս նակ ցու թյան ապա հով ման հա մար նախևա ռաջ 
վա րույ թի մաս նա կի ցը պետք է ծա նուց ված լի նի ինչ պես վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման 
մա սին, այն պես էլ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ մի-
ջո ցա ռում նե րի, այդ թվում՝ լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի 
մա սին: Ն ման կերպ, վա րույ թի մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն կտրվի վար չա կան վա-
րույ թի լսում նե րի ժա մա նակ վար չա կան գոր ծի քննարկ ման և լուծ ման հա մար էա կան նշա-
նա կու թյուն ունե ցող այս կամ այն հար ցի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շում ներ, ապա ցույց ներ 
ներ կա յաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գա յին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու մի ջո ցով ազ դել վար-
չա կան մարմ նի վերջ նա կան որոշ ման վրա:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի հա րուց-
ման մա սին միայն վա րույ թի մաս նակ ցին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան կա տա րու մը վար-
չա կան մարմ նին չի ազա տում վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում լսում նե րի անց կաց ման 
վե րա բեր յալ վա րույ թի մաս նակ ցին պատ շաճ ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան կա տա րու մից։ 
Ըստ այդմ, վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում լսում նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ վա-
րույ թի մաս նակ ցին հաս ցեագրված ծա նու ցա գի րը, ի թիվս այլ նի, պետք է տե ղե կու թյուն ներ 
պա րու նա կի լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի մա սին։ Հա կա ռակ դեպ քում վա րույ-
թի մաս նա կի ցը կհա մար վի վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում լսում նե րի անց կաց ման 
վե րա բեր յալ պատ շաճ կեր պով չծա նուց ված։

24.07.2020թ. 
30. Գա գիկ Բար սեղ յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա-

մուտ նե րի կո մի տեի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7317/05/16

Խն դիր. Կա րո՞ղ է արդ յոք մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու-
թյունն իրա կա նաց վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու-
թյամբ՝ վեր ջի նիս ուղարկ ված ծա նու ցա գի րը «Չ պա հանջ ված» նշու մով վե րա դարձ վե լու դեպ-
քում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ որ պես 
ընդ հա նուր կա նոն սահ ման ված է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի մաս նակ ցու թյամբ, և նշ ված կա նո նից 
բա ցա ռու թյուն են միայն հետևյալ դեպ քե րը.

1. քննու թյան տե ղի ու ժա մա նա կի մա սին սահ ման ված կար գով վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թարկ վող ան ձին տեղ յակ է պահ վել, սա կայն վեր ջի նիս կող մից որևէ միջ նոր դու
թյուն չի հա րուց վել, կամ 

2. վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձը բա ցա կա յում է, և հայտ նի չէ նրա 
գտնվե լու վայ րը, կամ

3. վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձը գտնվում է Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րը նշված հան գա մանք նե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյու նը չի կա րող իրա կա
նաց վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ: Ընդ որում, 
օրենս դի րը ոչ միայն սահ մա նել է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու
թյու նը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի մաս նակ ցու թյամբ իրա կա նաց
նե լու պա հանջ (բա ցա ռու թյամբ վե րը նշված դեպ քե րի), այլև վար չա կան իրա վա խախտ ման (այդ 
թվում՝ մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման) վե րա բեր յալ գոր ծը քննու թյան նա խա պատ րաս տե լիս 
գոր ծը քննող մարմ նի (պաշ տո նա տար ան ձի) կող մից լուծ ման են թա կա հար ցե րի շրջա նա կում 
նե րա ռել է գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի և տե ղի մա սին դրան մաս նակ ցող ան ձանց ծա նուց ված 
լի նե լու հար ցը, ավե լին՝ սահ ման վել է նաև, որ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում գոր ծը քննող մար
մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը), ի թիվս այլ նի, լսում է գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցող ան ձանց:

Ան դրա դառ նա լով մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյու նը 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ իրա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րու թյա նը այն դեպ քում, երբ այդ ան ձին ուղարկ ված ծա նու ցա գի րը վե րա դարձ վել 
է «Չ պա հանջ ված» նշու մով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փոս տա յին առա քա նին 
հանձն վում է դրա վրա նշված հաս ցեին հա մա պա տաս խան կամ տրվում է փոս տա յին կա պի 
օբ յեկ տում: Միևնույն ժա մա նակ գործ նա կա նում հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, երբ որո շա կի 
հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված (օ րի նակ՝ միայն առաք ման պա հին հաս ցեա տե րը (ստա
ցո ղը) բա ցա կա յել է նշված հաս ցեից, կամ հաս ցեա տե րը (ստա ցո ղը) տե ղա փոխ վել է այլ բնա
կա վայր) փոս տա յին առա քա նին հնա րա վոր չի լի նում սահ ման ված վայ րում հանձ նել հաս ցեա
տի րո ջը կամ նախ քան այն հաս ցեա տի րո ջը հանձ նելն ուղար կո ղը դի մում է փոս տա յին կա պի 
օպե րա տո րին՝ խնդրե լով վե րա դարձ նել փոս տա յին առա քա նին։ Առա ջին դեպ քում փոս տա յին 
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առա քա նի նե րը մինչև մեկ ամիս պահ պան վում են փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում: Ընդ որում, 
պահ պան ման ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել ուղար կո ղի կամ ստա ցո ղի (օ րի նա կան ներ-
կա յա ցուց չի) դի մու մի հա մա ձայն: Ավե լին՝ առա ջին տե ղե կա ցումն ստա նա լուց հե տո հինգ աշ-
խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում փոս տա յին առա քա նին ստա նա լու հա մար ստա ցո ղի չներ-
կա յա նա լու դեպ քում ստա ցո ղի ստո րագ րու թյամբ նրան է հանձն վում երկ րորդ տե ղե կա ցու-
մը, իսկ նշված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո հաս ցեա տի րոջ կամ նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից այն 
չստա նա լու դեպ քում չստաց ված հա սա րակ նա մա կագ րա կան թղթակ ցու թյու նը փո խանց վում է 
որ պես չպա հանջ ված փոս տա յին առա քա նի (…):

Դ րա նից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ փոս
տա յին առա քա նին վե րա դարձ վում է փոս տա յին առա քա նին վե րա դարձ վե լու վե րա բեր յալ CN 
15 ձևաթղ թում առ կա «Չ պա հանջ ված» նշու մով, պետք է ել նել այն կան խա վար կա ծից, որ առաք
ման վայ րից հաս ցեա տի րոջ (ստա ցո ղի) բա ցա կա յե լու հիմ քով փոս տա յին առա քա նին մինչև 
մեկ ամիս պահ պան վել է փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում, հաս ցեա տե րը (ստա ցո ղը) հա մա պա
տաս խան տե ղե կա ցում նե րը վե րը նշված նոր մե րի իմաս տով ստա նա լուց հե տո սահ ման ված 
ժամ կե տում չի ներ կա յա ցել առա քա նին ստա նա լու հա մար, որի արդ յուն քում չստաց ված 
առա քա նին փո խանց վել է որ պես չպա հանջ ված փոս տա յին առա քա նի։

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում քննար կե լով մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ 
գոր ծի քննու թյունն առանց վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի մաս նակ ցու
թյան իրա կա նաց նե լու՝ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 219րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով նա խա տես ված 
հիմ քե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ եթե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թարկ վող ան ձին ուղարկ ված ծա նու ցա գի րը վե րա դարձ վել է մեկ ան գամ՝ «Չ պա հանջ-
ված» նշու մով, ապա վեր ջինս չի կա րող հա մար վել գոր ծի քննու թյան տե ղի և ժա մա նա կի 
մա սին սահ ման ված կար գով տեղ յակ պահ ված, իսկ առա քա նին հանձ նե լու պա հին նրա՝ հա-
մա պա տաս խան հաս ցեից բա ցա կա յու թյու նը՝ գնա հատ վել որ պես վեր ջի նիս գտնվե լու վայրն 
ան հայտ լի նե լու կամ նրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս գտնվե լու 
փաս տը հաս տա տող ապա ցույց:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան ձի բա ցա կա յու թյան և 
գտն վե լու վայ րը հայտ նի չլի նե լու հիմ քով մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր
ծի քննու թյու նը կա րող է իրա կա նաց վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի 
բա ցա կա յու թյամբ միայն այն դեպ քում, երբ վար չա կան մարմ նի կող մից ձեռ նարկ ված մի ջոց նե
րի արդ յուն քում վար չա կան մարմ նի մոտ ձևա վոր վել է ող ջա միտ են թա դրու թյուն այն մա սին, որ 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձը չի գտնվում վար չա կան մարմ նին հայտ
նի հաս ցեում։ Ընդ որում, տվյալ դեպ քում խոս քը կա րող է վե րա բե րել այն մի ջոց նե րին, որոնք 
ձեռ նարկ վել են հա մա պա տաս խան ծա նու ցա գի րը «Չ պա հանջ ված» նշու մով վե րա դարձ վե լուց 
հե տո, որի ժա մա նակ վար չա կան մար մի նը պետք է ձեռ նար կի հնա րա վոր և ող ջա միտ բո լոր 
մի ջոց ներն ան ձին մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ժա մա նա
կի ու վայ րի մա սին ծա նու ցե լու հա մար (օ րի նակ՝ ան ձին ծա նու ցել վար չա կան մարմ նին հայտ նի 
այլ հաս ցեով կամ ուղար կել կրկնա կի ծա նու ցում վար չա կան մարմ նին հայտ նի միակ հաս ցեով, 
և այլն), և եթե դրա նից հե տո հնա րա վոր չի լի նի ապա հո վել մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման 
վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի և վայ րի մա սին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թարկ վող ան ձի ծա նու ցու մը, վար չա կան մար մի նը կա րող է ող ջամ տո րեն են թա դրել, որ ան ձը 
բա ցա կա յում է, և հայտ նի չէ նրա գտնվե լու վայ րը: Հա կա ռակ դեպ քում մաք սա յին կա նոն նե րի 
խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյու նը չի կա րող իրա կա նաց վել վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ։

03.07.2020թ. 
31. Ար տա շես Հով հան նիս յանն ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի, վարչ. գործ թիվ 
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Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում վար չա-
կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին՝ վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում ար-
տա հայ տած իր իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 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 անհ րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբ յեկ տը 
վար չա կան ակտ է, թե՝ ոչ: Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու 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 արդ յոք այդ փաս տա թուղ-
թը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան ակտ, թե՝ ոչ։ Նույն դա տո ղու-
թյու նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման հայ ցի դեպ քում:

Էջ 
491-549



XXXVIII Իրավական դիրքորոշումներ

Զար գաց նե լով վար չա կան ակ տի հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ-
տած իր իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել առա-
վել ման րա մասն ան դրա դառ նալ վար չա կան ակ տի եր կու՝ հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա-
ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մանն ուղղ ված լի նե լու և կոնկ րետ ան ձանց հա մար իրա վա-
կան հետևանք ներ առա ջաց նե լու հատ կա նիշ նե րին: 

Այս պի սով, օրենս դրի ձևա կերպ ման հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տի նպա տակն է կար գա-
վո րել հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գործ: Դա նշա նա կում է, որ վար չա կան 
մարմ նի որևէ գրա վոր փաս տա թուղթ, որ տեղ ար տա հայտ ված են տե սա կետ ներ, դիր քո րո-
շում ներ, կար ծիք ներ, մեկ նա բա նու թյուն ներ, հա մա ձայ նու թյուն ներ, որը, սա կայն, ուղղ ված չէ 
կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մա նը, չի կա րող հա մար վել վար չա կան ակտ: Ընդ որում, նշված 
հատ կա նի շի հետ սեր տո րեն կապ ված է վար չա կան ակ տի մյուս՝ կոնկ րետ գոր ծով իրա վա-
կան հետևանք ներ առա ջաց նե լու հատ կա նի շը, ըստ որի՝ եթե վար չա կան մարմ նի որևէ փաս-
տաթղ թում կոնկ րետ ան ձի հա մար կոնկ րետ իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ չեն 
սահ ման վում, փո փոխ վում, վե րաց վում կամ (հար ցը) ճա նաչ վում, ապա այն չի կա րող հան դի-
սա նալ վար չա կան ակտ: Այս պի սով, վար չա կան ակ տի քննարկ վող հատ կա նիշ նե րին հա մա-
պա տաս խա նե լու հա մար վար չա կան մարմ նի որևէ գրա վոր փաս տա թուղթ ոչ միայն պետք է 
ուղղ ված լի նի կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր մա նը, այլև պետք է ան մի ջա կա նո րեն կար-
գա վո րի այդ գոր ծը (հարց)՝ առա ջաց նե լով կոնկ րետ ան ձի իրա վունք նե րի ու պար տա կա նու-
թյուն նե րի սահ մա նում, փո փո խում, վե րա ցում կամ ճա նա չում: Այդ պատ ճա ռով էլ օրենս դի րը 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 56-րդ հոդ վա-
ծում ամ րագ րել է վար չա կան ակ տի որո շա կի լի նե լու պա հան ջը, սահ մա նե լով, որ այն պետք է 
ձևա կերպ վի հստակ և հաս կա նա լի, որ պես զի դրա բո վան դա կու թյու նից դրա հաս ցեա տի րոջ 
հա մար ակ նա ռու լի նի, թե իրեն ինչ իրա վունք է տրա մադր վում, իր որ իրա վունքն է սահ մա-
նա փակ վում, իրեն ինչ իրա վուն քից են զրկում կամ իր վրա ինչ պար տա կա նու թյուն է դրվում:

Հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում վար չա կան ակ տով կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) 
հստակ կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ուժի մեջ 
մտնե լուց հե տո վար չա կան ակ տը են թա կա է կա տար ման, իսկ օրեն քով սահ ման ված դեպ-
քե րում՝ նաև հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ վար չա կան ակ տը են թա կա է պար տա դիր 
կա տար ման՝ վար չա կան ակ տով տրված լուծ մա նը հա մա պա տաս խան, իսկ եթե վար չա կան 
մարմ նի տրված փաս տաթղ թով որևէ գոր ծի կոնկ րետ (հար ցի) լու ծում չի տրվել, ապա այդ 
փաս տա թուղ թը զուրկ կլի նի նաև կա տա րե լիու թյան հատ կա նի շից: Այս պես, եթե վար չա-
կան մար մի նը գրա վոր փաս տաթղ թով իր հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու թյունն է 
ար տա հայ տում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին են թա կա յա կան կամ 
որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հնա րա վոր 
վար քագ ծի վե րա բեր յալ, ապա ակն հայտ է, որ այդ հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու-
թյու նը որևէ կերպ չի կա րող կա տար վել, քա նի դեռ ան ձը չի դրսևո րել իր վար քա գի ծը, իսկ 
վար չա կան մար մինն էլ իր իրա վա սու թյան սահ ման նե րում կոնկ րետ կար գա վո րում չի տվել 
այդ ան ձի վար քագ ծին կամ դրա իրա վա կան հետևանք նե րին: Այ սինքն՝ այդ պա րա գա յում 
վար չա կան մար մի նը չի ըն դու նել վար չա կան ակտ, որն ուժի մեջ մտնե լուց հե տո են թա կա 
կլի նի պար տա դիր կա տար ման այդ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի կող մից:

Վար չա կան մարմ նի դիր քո րո շումն ան կախ նրա նից՝ դա ան ձի հա մար բա րեն պաստ է, թե 
ոչ, ան ձը կա րող է հաշ վի առ նել իր հնա րա վոր վար քա գիծն ընտ րե լիս: Սա կայն այդ դիր քո-
րո շումն ան ձի հա մար պար տա դիր չէ, քա նի դեռ վար չա կան մար մինն այն չի ար տա հայ տել 
կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) լուծ ման նպա տա կով ըն դուն ված վար չա կան ակ տում՝ վար չա րա րու-
թյան իրա կա նաց մամբ իրաց նե լով կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր ման իր հան րա յին-իշ-
խա նա կան լիա զո րու թյու նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նաև ար ձա նագ րել, որ 
գրա վոր փաս տաթղ թում դիր քո րո շում ար տա հայ տե լով ան ձի հնա րա վոր վար քագ ծի իրա վա-
չա փու թյան վե րա բեր յալ՝ վար չա կան մար մի նը չի կա րող են թա դրել, որ ան ձը հե տա գա յում 
ան պայ ման կդրսևո րի իր դիր քո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան են թադր յալ իրա վա չափ վար-
քա գիծ: Վար չա կան գոր ծին կոնկ րետ լու ծում չտվող ակ տում վար չա կան մարմ նի ար տա հայ-
տած դիր քո րո շումն ան ձի վար քագ ծի վրա ան մի ջա կա նո րեն չի կա րող ազ դել, քա նի որ ան-
ձը տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյան վե րա բեր յալ կա րող է ունե նալ սե փա կան դիր քո րո շու մը և 
պար տա վոր ված չէ ղե կա վար վե լու վար չա կան մարմ նի դիր քո րոշ մամբ: Հետևա բար, վար չա-
կան մարմ նի այն պի սի գրա վոր փաս տա թուղ թը, որն ան ձին չի պար տա դրում հար կա դրան քի 
մի ջո ցով երաշ խա վոր ված կա տար ման են թա կա վար քա գիծ, վար չա կան ակտ հա մար վել չի 
կա րող:

Նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակտ 
չի կա րող հա մար վել վար չա կան մարմ նի կող մից տրված այն պի սի գրա վոր փաս տա թուղ-
թը, որը թեև պա րու նա կում է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) 
լուծ ման վե րա բեր յալ դա տո ղու թյուն ներ, դիր քո րո շում ներ (այդ թվում՝ հա մա ձայ նու թյան կամ 
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ան հա մա ձայ նու թյան ձևով), սա կայն դրանք ուղղ ված չեն կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա-
վոր մա նը և չեն լու ծում այդ գոր ծը (հար ցը):

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
03.07.2020թ.

32. «Գ ԸՆԴ Հ ՊԱՐՏՆԵՐՍ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե-
տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Կենտ րո նի հար կա յին տես չու թյան, վարչ. գործ թիվ 
ՎԴ/1495/05/17 

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո-
րո շու մը, նախևա ռաջ ան դրա դար ձել է այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե սահ մա նա փակ 
պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նը հա մար վո՞ւմ է արդ յոք ավե լաց ված ար ժե քի հարկ 
վճա րող, եթե դրա միակ մաս նա կի ցը, ում միա ժա մա նակ պատ կա նում է մեկ այլ ըն կե րու թյան 
կա նո նա դրա կան կա պի տա լի 20 տո կո սից ավել բաժ նե մա սը, մինչև հաշ վե տու տար վա սկիզ-
բը վա ճա ռել է առա ջին ըն կե րու թյու նում իրեն պատ կա նող 20 տո կո սից ավել բաժ նե մա սը, 
սա կայն մինչև հաշ վե տու տար վա սկիզ բը բաժ նե մա սի օտար ման պայ մա նագ րից բխող իրա-
վունք նե րի պե տա կան գրան ցում չի կա տար վել:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը ան դրա դար ձել է քննարկ վող իրա վա հա րա-
բե րու թյան պայ ման նե րում՝ ապա ցուց ման պար տա կա նու թյուն կրե լու և  դրանք չկա տա րե լու 
բա ցա սա կան հետևանք նե րին, այն դեպ քում, երբ մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրա-
կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ավե լի մա սի (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, 
փա յա բա ժին) սե փա կա նա տեր հան դի սա նա լու փաս տը վի ճե լի է:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով և վե րա-
հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, ար ձա նագ րել է, որ 
քննարկ վող իրա վա հա րա բե րու թյան պայ ման նե րում՝ շրջա նա ռու թյան հար կից դե պի ավե-
լաց ված ար ժե քի հար կա տե սակ ան ցում կա տա րե լու հա մար բաժ նե մա սի օտար ման գոր ծար-
քը որևէ իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ չի կա րող, եթե նշված գոր ծարքն օրեն քով 
սահ ման ված կար գով պե տա կան գրանց ման չի են թարկ վել:

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ քննարկ վող իրա վա հա րա բե-
րու թյան պայ ման նե րում, երբ վար չա կան մար մինն իր կա յաց րած վար չա կան ակ տի հիմ քում 
դրել է կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ 
ավե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձին պատ կա նե լու և այդ ֆի զի կա կան ան ձին միա ժա մա նակ մեկ այլ կազ մա-
կեր պու թյան կա նո նա դրա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ ավե լի մա սը 
(բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նե լու հան գա ման քը, ապա նշված փաս տա-
կան հան գա մանք նե րի ապա ցուց ման պարտա կա նու թյու նը կրում է տվյալ վար չա կան մար մի-
նը: Ընդ որում, եր կու դեպ քում էլ նշված փաս տա կան հան գա մանք նե րը պետք է հաս տատ վեն 
վար չա կան վա րույ թի նյու թե րում առ կա գրա վոր ապա ցույց նե րով՝ մաս նա վո րա պես՝ իրա-
վունք նե րի վե րա բեր յալ պե տա կան գրան ցում նե րը հաս տա տող հա մա պա տաս խան փաս-
տաթղ թե րով:

03.07.2020թ.
33. «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա-

մուտ նե րի կո մի տեի Կո տայ քի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան, վարչ. գործ թիվ 
ՎԴ/6212/05/15

Խն դիր. Ի՞նչ իրա վա կան հետևանք է առա ջա նում այն դեպ քում, երբ հար կա յին մար մինն 
օրեն քով սահ ման ված կար գով հայտ նա բե րում է փաս տաթղ թե րով չհիմ նա վոր ված, սա կայն 
շա հու թա հար կով հարկ վող շա հույ թը հաշ վար կե լիս հարկ վճա րո ղի կող մից նվա զեց ված 
ծախ սեր։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ շա հու թա-
հար կով հարկ վող շա հույ թը հաշ վար կե լիս որևէ ծախս նվա զեց նե լու հա մար այն պետք է, ի 
թիվս այլ նի, լի նի փաս տաթղ թե րով հիմ նա վոր ված։ Նշ ված կա նո նից բա ցա ռու թյուն ներ են 
սահ ման ված «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 19-րդ հոդ վա ծով։ Փաս տո րեն, առանց 
հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սե րը շա հու թա հար կով հարկ վող շա հույ թը հաշ վար կե-
լիս հա մա խառն եկամ տից են թա կա են նվա զեց ման միայն «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 19-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում, իսկ այլ դեպ քե րում հիմ նա վո րող 
փաս տաթղ թի բա ցա կա յու թյու նը բա ցա ռում է հա մա պա տաս խան ծախ սը նվա զեց նե լու 
հնա րա վո րու թյու նը։
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Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գործ նա կա նում հան դի-
պում են դեպ քեր, երբ հարկ վճա րող նե րը շա հու թա հար կով հարկ վող շա հույ թը հաշ վար կե լիս 
վե րը նշված իրա վա կար գա վո րում նե րի խախտ մամբ նվա զեց նում են փաս տաթղ թե րով չհիմ-
նա վոր ված, նվա զեց ման ոչ են թա կա ծախ սեր։ Ն ման իրա վի ճակ նե րում անհ րա ժեշ տու թյուն 
է առա ջա նում պար զել, թե ինչ լիա զո րու թյուն ներ պետք է կի րա ռի հար կա յին մար մի նը, մաս-
նա վո րա պես՝ արդ յոք այդ դեպ քե րում կի րա ռե լի է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն-
նե րը հար կա յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նակ նե րով հաշ վար կե լու լիա զո րու թյու նը։

Այս պես՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար զե լու հա մար, թե արդ յոք հարկ 
վճա րո ղի կող մից առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի (նվա զեց ման ոչ են թա կա) ծախ սե-
րը նվա զեց վե լու դեպ քում կի րա ռե լի է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հար կա-
յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նակ նե րով հաշ վար կե լու լիա զո րու թյու նը, անհ րա ժեշտ 
է գնա հա տել նշված լիա զո րու թյան կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ իրա վի ճակ նե րի (հար-
կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու-
նը հաշ վար կե լու անհ նա րի նու թյուն կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ վճա րո ղի 
շրջա նա ռու թյուն նե րը չհիմ նա վոր ված հա մար վե լը) առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։

Մաս նա վո րա պես՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հարկ վճա րո ղի կող մից շա հու թա-
հար կի հաշ վար կում առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սեր (ան թույ լատ րե լի նվա զե-
ցում ներ) նե րառ ված լի նե լու հան գա մանքն ինք նին չի վկա յում հար կա յին օրենս դրու թյամբ 
սահ ման ված կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կե լու անհ-
նա րի նու թյան կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ վճա րո ղի շրջա նա ռու թյուն նե րը 
չհիմ նա վոր ված հա մար վե լու մա սին։ Վճռա բեկ դա տա րա նի նման դա տո ղու թյան հիմ քում 
ըն կած է այն իրո ղու թյու նը, որ եթե հայտ նի են տնտես վա րող սուբ յեկ տի հա մա խառն եկա-
մու տը և «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րը, 
ապա նշված տվյալ նե րը բա վա րար են տնտես վա րող սուբ յեկ տի հար կա յին պար տա վո րու-
թյուն նե րը հաշ վար կե լու հա մար, քա նի որ հարկ վող շա հույ թը հա մա խառն եկամ տի և թույ-
լատ րե լի նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյունն է։ Ընդ որում, ինչ վե րա բե րում է այն 
հան գա ման քին, որ առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սե րը չնվա զեց նե լու դեպ քում 
հարկ վող շա հույ թը եր բեմն կա րող է հա մա հունչ չլի նել փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րին, 
ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը ընդգ ծել է, որ որևէ ծախս կա տա րած լի նե լու հան գա ման քը 
դեռևս չի նշա նա կում, որ այդ ծախ սը են թա կա է հա մա խառն եկամ տից նվա զեց ման։ Ե թե 
որևէ ծախս չի հա մա պա տաս խա նում թույ լատ րե լի նվա զե ցում հա մար վե լու չա փա նիշ նե րին, 
ապա այն են թա կա չէ նվա զեց ման՝ ո՛չ հարկ վճա րո ղի, և ո՛չ էլ հար կա յին մարմ նի կող մից՝ 
ան կախ նրա նից, թե այդ ծախսն իրա կա նում առ կա է, թե՝ ոչ։ Այ սինքն՝ ծախ սե րի գծով թույ-
լատ րե լի նվա զե ցում նե րը կա րող են պա կաս լի նել հարկ վճա րո ղի կող մից փաս տա ցի կա-
տար ված ծախ սե րից։

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման դեպ քե րում շա հու թա հար կի գծով 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հարկ վճա րո ղի կող մից հար կա յին մար մին ներ կա յաց-
ված փաս տաթղ թե րում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րի հի ման վրա հաշ վար կե լու կար գը հա-
մա հունչ է նաև «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ տնտես վա րող սուբ յեկ տի ծախ սե րը 
նվա զեց նե լու կար գա վո րում նե րին։ Մաս նա վո րա պես՝ հա կա ռակ մո տեց ման դեպ քում, եթե 
միայն հարկ վճա րո ղի կող մից հար կա յին մար մին ներ կա յաց ված շա հու թա հար կի հաշ վար-
կում առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սեր (ան թույ լատ րե լի նվա զե ցում ներ) նե րառ-
ված լի նե լու հան գա ման քը հան գեց ներ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հար կա-
յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նա կով հաշ վար կե լու լիա զո րու թյան կի րառ ման, ապա 
հար կա յին մար մի նը յու րա քանչ յուր դեպ քում պար տա վոր կլի ներ պար զել և շա հու թա հար կի 
գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լիս հաշ վի առ նել նաև այն պի սի ծախ-
սեր, որոնց նվա զե ցումն օրեն քով թույ լատր ված չէ։ Արդ յուն քում «Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի՝ տնտես վա րող սուբ յեկ տի ծախ սե րը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե-
րը կի մաս տազրկ վեին, ին չը, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, ան թույ լատ րե լի է։

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քե րում, երբ 
հայտ նի են տնտես վա րող սուբ յեկ տի հարկ վող շա հույ թը որո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ եր-
կու տար րե րը՝ հա մա խառն եկա մու տը և «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված 
թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րը, ապա միայն այն հան գա ման քը, որ հարկ վճա րո ղի կող մից 
հար կա յին մար մին ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րում ար տա ցոլ ված են նաև առանց հիմ-
նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սեր (ան թույ լատ րե լի նվա զե ցում ներ), չի վկա յում «Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը և 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հար կա յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նակ նե րով 
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հաշ վար կե լու լիա զո րու թյան կի րառ ման հիմ քե րից (հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված 
կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կե լու անհ նա րի նու թյուն 
կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ վճա րո ղի շրջա նա ռու թյուն նե րը չհիմ նա վոր ված 
հա մար վե լը) որևէ մե կի առ կա յու թյան մա սին։ Ն ման դեպ քե րում որ պես հարկ վող շա հույթ 
պետք է դի տար կել հա մա խառն եկամ տի և թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե-
րու թյու նը, որի հի ման վրա էլ պետք է հաշ վարկ վի օրեն քով սահ ման ված շա հու թա հար կի 
գու մա րը:

25.12.2020թ. 
34. Սա սուն Վար դա զար յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 

եկա մուտ նե րի կո մի տեի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/5662/05/16

Խն դիր. Արդ յո՞ք ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա-
տար ված գույ քի օտար ման ան հա տույց գոր ծարք նե րը կա րող են հա մար վել ապ րան քի մա-
տա կա րա րում և առա ջաց նել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։

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 առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ վեր-
ջինս կի րառ վում է տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան բա վա կա նին լայն շրջա նա կում ընդգրկ 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: 

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՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք ներ 
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 3-րդ պար բե րու-
թյամբ սահ ման ված գոր ծարք 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 «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 
իմաս տով 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՝ ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կով հարկ վող գոր ծարք, եթե վեր ջինս օտա րել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան 
առար կա հան դի սա ցող գույք, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա-
կու թյան գույք, նե րառ յալ՝ շեն քեր, շի նու թյուն ներ (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), 
արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղեր 
կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մաս։ Ընդ որում, վե րը նշված 
գոր ծարք նե րի մա սով ավե լաց ված ար ժե քի հար կի շեմ է սահ ման վել 58,35 մլն  դրա մը։ Այն 
դեպ քում, երբ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից իրա կա նաց-
ված՝ ապ րան քի մա տա կա րար ման և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծարք նե րի 
ընդ հա նուր շրջա նա ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի գե րա զան ցել ավե լաց ված ար ժե քի հար կի 
շե մը (58,35 մլն  դրամ), ապա վե րը նշված գոր ծարք նե րի մա սով ավե լաց ված ար ժե քի հար-
կի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը որոշ վում է գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան 
մա տուց ման գոր ծար քի ընդ հա նուր հարկ վող շրջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզբից 
իրա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր հարկ վող շրջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի 
ավե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն  դրամ) գե րա զան ցող գու մա րից։

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել բա ցա հայ տել 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տում կի րառ ված «օ տա րում» 
բա ռի նշա նա կու թյու նը։

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 տը, ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կով հարկ վող գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն ներ) թվին դա սե լով ապ րանք նե րի մա տա-
կա րա րու մը, միա ժա մա նակ բա ցա հայ տում է նաև դրա հաս կա ցու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, 
օրենս դիրն ապ րանք նե րի մա տա կա րա րում է հա մա րել այն գոր ծար քը, որն իրա կա նաց վում 
է ապ րանք նե րի (այդ թվում՝ ար տա դրան 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։ Փաս տո րեն, 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 հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում են 
միայն հա տու ցե լի գոր ծարք նե րը, այ սինքն՝ այն գոր ծարք նե րը, որոն ցով ապ րան քի նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի է փո խանց վում հա տուց ման դի մաց։

Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դիրն 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 3-րդ պար բե րու թյամբ սահ մա նել է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան 
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ան ձի կող մից իրա կա նաց վող, ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր ծարք նե րը՝ դրանց 
թվին դա սե լով նաև ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույ քի, 
ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րառ յալ՝ շեն քե-
րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ-
տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում 
ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օտար ման գոր ծարք 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 «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով սահ ման ված՝ վե րը նշված դրույթն անհ րա ժեշտ 
է մեկ նա բա նել ոչ թե այդ հոդ վա ծի ընդ հա նուր հա մա տեքս տից դուրս, այլ՝ հաշ վի առ նե-
լով նաև դրա նով սահ ման ված մնա ցած իրա վա կար գա վո րում նե րը, մաս նա վո րա պես՝ նույն 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյամբ ամ րագրված դրույ թը, հա մա ձայն որի՝ ապ րան քի 
մա տա կա րա րում կա րող են հա մար վել բա ցա ռա պես հա տու ցե լի գոր ծարք նե րը։ Փաս տո րեն, 
ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով սահ ման ված գույ քի օտա-
րու մը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում միայն այն դեպ քում, երբ այդ գոր ծար քով 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի է փո խանց վել որևէ ձևով կա տար-
վող հա տուց ման դի մաց։ Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով նա խա տես ված 
հա տուկ կար գա վո րու մը նպա տակ է հե տապն դում սահ մա նա փա կել ան հատ ձեռ նար կա տեր 
չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից իրա կա նաց վող այն գոր ծարք նե րը, որոնք վեր-
ջի նիս հա մար առա ջաց նում են ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։ 
Այ սինքն՝ 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են-
թա կե տի հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում է հա մար վում ոչ թե ան հատ ձեռ նար կա տեր 
չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կնքված գույ քի օտար ման հա տու ցե լի ցան կա ցած 
գոր ծարք, այլ միայն գույ քի օտար ման այն գոր ծարք նե րը, որոնց առար կան ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույք, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և 
հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րառ յալ՝ շեն քեր, շի նու թյուն ներ (այդ թվում՝ անա-
վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան 
նշա նա կու թյան հո ղեր կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մաս է։ 

Այս պի սով, 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 ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի-
սա ցող գույ քի, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, 
նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե-
րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ քի 
սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օտա րու մը 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ուժով հա մար վում է ապ-
րան քի մա տա կա րա րում և ան ձի մոտ կա րող է առա ջաց նել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա-
րե լու պար տա վո րու թյուն միայն այն դեպ քում, երբ այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վունքն այլ ան ձի է փո խանց վել հա տու ցե լի գոր ծար քով, այ սինքն՝ որևէ ձևով կա տար վող 
հա տուց ման դի մաց։ Հետևա բար, ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի 
կող մից կա տար ված՝ վե րոգրյալ գույ քի օտար ման ան հա տույց գոր ծարք նե րը չեն կա րող հա-
մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում և չեն կա րող առա ջաց նել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ 
վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ

10.12.2020թ. 
35. ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեն ընդ դեմ Լի լիթ Մկրտչ յա նի, վարչ. գործ 

թիվ ՎԴ/4450/05/17

Խն դիր. Արդ յո՞ք փոս տա յին հա վաս տագ րի վրա առ կա որ պես ստա ցո ղի ստո րագ րու թյան 
պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ փոր ձա գե տի հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյու նը բա վա րար է 
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հաս ցեա տի րոջ կող մից վար չա կան ակ տի մա սին իրա զեկ ված չլի նե լու փաս տը հաս տատ ված 
հա մա րե 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 օրենս-
դի րը հարկ վճա րող նե րի կող մից հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րում 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նկատ մամբ հար կա յին մարմ նի հսկո ղու թյու-
նը գործ նա կա նում ապա հո վե լու նպա տա կով սահ մա նել է, որ հար կա յին պար տա վո րու թյուն-
նե րի գծով գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամ կե տից ուշաց նե լու դեպ քում հար կա յին 
մար մի նը որո շում է կա յաց նում հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված գու մա րը գան ձե լու 
վե րա բեր յալ և այդ մա սին պատ շաճ ծա նու ցում վեր ջի նիս, որից հե տո, գու մա րը գան ձե լու 
վե րա բեր յալ որո շումն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու դեպ քում, գու մա րը գանձ վում է օրեն քով 
սահ ման ված կար գով: Մաս նա վո րա պես՝ եթե առ կա են իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րը, ապա վար չա կան ակ տի հի ման վրա 
դրա մա կան պա հան ջը հար կա դիր կա տար ման է են թա կա դա տա կան կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ վա րույթ իրա կա նաց նող վար չա կան մար մի նը 
գրա վոր վար չա կան ակտն ըն դու նու մից հե տո՝ եռօր յա ժամ կե տում, վա րույ թի մաս նա կից-
նե րին ըն դուն ված գրա վոր վար չա կան ակ տի մա սին պետք է իրա զե կի «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
կար գով, այն է՝ հանձն ման եղա նա կով: Մաս նա վո րա պես՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը պետք 
է հանձն վի ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու մի ջո ցով, իսկ դրա անհ նա րի նու թյան դեպ-
քում՝ պատ վիր ված փոս տով, այդ թվում՝ ստա նա լու մա սին ծա նուց մամբ: Բա ցի այդ, գրա վոր 
վար չա կան ակ տը վա րույ թի մաս նա կից նե րին կա րող է հանձն վել նաև այլ եղա նա կով, եթե 
որևէ հիմ նա վոր պատ ճա ռով ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա 
կամ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տերն ինքն է խնդրել օգ տա գոր ծել վար չա կան ակ տի հանձն-
ման այլ մի ջոց ներ: Գ րա վոր վար չա կան ակտն ըն դու նու մից հե տո՝ եռօր յա ժամ կե տում, 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված 
կար գով վա րույ թի մաս նա կից նե րին հանձ նե լու հա ջոր դող օր վա նից, եթե օրեն քով կամ այդ 
ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ, մտնում է ուժի մեջ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թեև Սամ վել Ֆ րան գուլ յանն ընդ դեմ Հեն րիկ Ֆ րան գուլ
յա նի թիվ ԵԷԴ/1089/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի 
որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շումն ար տա հայտ վել է քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում, սա կայն այն հա վա սա րա պես կի րա-
ռե լի է նաև վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող գոր ծե րի նկատ մամբ, քա նի որ թե՛ 
քա ղա քա ցիա կան, թե՛ վար չա կան գոր ծով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան՝ որ պես ապա ցույ ցի 
գնա հատ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը նույ նա կան են։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան արդ յուն-
քում տրված հա վա նա կան եզ րա հան գում նե րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
40-րդ հոդ վա ծի ուժով չեն կա րող ունե նալ ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն որո շա կի փաս տի 
առ կա յու թյունն ապա ցու ցե լու առու մով: Հետևու թյան ձևը (հա վա նա կան կամ կա տե գո րիկ) և 
փոր ձա քննու թյան արդ յուն քում տրված եզ րա կա ցու թյունն այն եր կու բա ղա դրա մա սերն են, 
որոնք հնա րա վոր չէ տա րան ջա տել: Ո՛չ հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյունն ինք նին և ո՛չ էլ եզ-
րա կա ցու թյան մեջ նշված տվյալ ներն առան ձին վերց րած չու նեն ապա ցու ցո ղա կան նշա նա-
կու թյուն. այդ պի սին չեն հա մար վում նաև հի պո թե թիկ եզ րա կա ցու թյան հա մար հիմք հան դի-
սա ցող տվյալ նե րը: Հա վա նա կան հետևու թյուն նե րի թվից, որ քան էլ որ շատ դրանք լի նեն, չի 
առա ջա նում հա վաս տի և իրա կան եզ րա կա ցու թյուն. հա վա նա կան հետևու թյուն նե րի քա նա-
կը չի ավե լաց նում փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը:

ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ
21.07.2020թ.

36. Մ հեր Մ նա ցա կան յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, վարչ. գործ թիվ 
ՎԴ/3194/05/16 

Խն դիր. Արդ յո՞ք վի ճարկ ման հայ ցը դա տա վա րա կան ժամ կե տի խախտ մամբ ներ կա-
յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ Վե րա քննիչ դա տա րա նը կա րող է կար ճել գոր ծի 
վա րույ թը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե-
տի հիմ քով, եթե ստո րա դաս դա տա րա նում չի ապա հով վել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե-
լու դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թող նու մը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու 
միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն կամ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը 
քննարկ ման առար կա չի դարձ վել ու դրա վե րա բեր յալ որևէ որո շում չի կա յաց վել:

Էջ 
618-627
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Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ վի ճարկ-
ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի հար ցի լու ծումն ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի, այդ թվում նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բեր յալ ըն դուն ված 
վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու կամ բո ղո քի քննու թյան հա մար սահ ման ված ժամ կետն 
ավարտ վե լու հան գա ման քով:

Վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կետ սահ-
մա նե լով՝ օրենս դի րը թեև նա խա տե սել է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա-
փակ ման հիմք, այ դու հան դերձ այդ ժամ կետ նե րը բաց թողն ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի 
գնա հա տու մը թո ղել է դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ որոշ մամբ վկա յա կոչ ված դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
վե րա բեր յալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում պետք է մեկ նա բան վեն և կի-
րառ վեն նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա-
սե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով վար չա կան դա տա-
րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը՝ հա մա պա տաս խան հայ ցը, միա ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է այն ժամ կետ նե րը, որոնց ըն-
թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Օրենս դի րը, սահ մա նե լով 
վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ հա տուկ սահ մա-
նել է բաց թողն ված ժամ կետ նե րի վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը հա մա-
պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ շա հագրգիռ անձն իրա վունք ունի 
դա տա կան կար գով վի ճար կե լու իր իրա վունք նե րին մի ջամ տող վար չա կան ակ տը՝ պահ պա-
նե լով վի ճարկ 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 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամս յա ժամ կե տը, իսկ այդ դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը բաց թողն ված լի նե լու դեպ քում՝ այն վե րա կանգ նե լու ընդ հա նուր կա-
ռու ցա կար գը:

Նշ ված կա ռու ցա կարգն առա ջին հեր թին են թա դրում է, որ վի ճարկ 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 1-ին 
կե տով սահ ման ված եր կամս յա ժամ կե տը բաց թո ղած ան ձը պար տա վոր է ներ կա յաց նել բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Ն ման միջ նոր դու թյան ներ կա յա ցումն 
օբ յեկ տիվ իրա վա կան անհ րա ժեշ տու թյուն է և հե տապն դում է վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց-
նե լու եր կամս յա ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու հար ցը քննար կե լու 
և լու ծե լու մի ջո ցով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրա ցումն ապա հո վե լու 
իրա վա չափ նպա տակ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թողն ված լի-
նե լու հան գա ման քը կա րող է հաս տատ ված հա մար վել միայն վի ճարկ վող վար չա կան ակ-
տի, այդ թվում նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բեր յալ ըն դուն ված վար չա կան ակ տի ուժի մեջ 
մտնե լու օր վա վե րա բեր յալ ան հեր քե լի ապա ցույց նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում։ Իսկ 
նշված հան գա ման քի վի ճե լի լի նե լու դեպ քում հայց վո րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե նա 
ներ կա յաց նե լու միջ նոր դու թյուն՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա-
վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն իրա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ այն դեպ քում, երբ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թողն ված 
լի նե լու հան գա ման քը վի ճե լի է, այ սինքն՝ առ կա է դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մած ան ձի 
կող մից դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թողն ված չլի նե լու վե րա բեր յալ ող ջա միտ կաս-
կած, ան ձը գործ նա կա նում պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե նա ներ կա յաց նե լու, իսկ դա տա րանն 
էլ պար տա վոր է քննարկ ման առար կա դարձ նել և գնա հա տել դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը 
բաց թողն ված չլի նե լու վե րա բեր յալ ան ձի ներ կա յաց րած հիմ նա վո րում նե րը, որով հետև այդ 
փաս տը վի ճե լի մնա լու դեպ քում ան ձին դա տա կան պաշտ պա նու թյան տրա մադր ման մեր ժու-
մը կհան դի սա նա դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի ոչ իրա վա չափ սահ մա նա փա կում, 
ին չի հետևան քով կխախտ վի այդ իրա վուն քի բուն էու թյու նը, քա նի որ անձն այլևս կզրկվի իր 
իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տում նե րը վե րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե րը լրա ցու ցիչ երաշ խիք են հան դի սա նում 
դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը չսահ մա նա փա կե լու իրա վա չափ նպա տա կի իրա-
գործ ման հա մար, քա նի որ դա տա վա րա կան նոր մե րի ճիշտ մեկ նա բան ման ու կի րառ ման 
պա րա գա յում գործ նա կա նում ապա հով վում է դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց չթող նե լու 
վե րա բեր յալ ան ձի ներ կա յաց րած հիմ նա վո րում նե րը քննար կե լու և հա մա պա տաս խան եզ-
րա հան գում կա տա րե լու օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյուն:
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Արդ յուն քում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, ինչ պես նաև 72-րդ հոդ վա ծը պետք է մեկ-
նա բան վեն և կի րառ վեն ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ ու Կոն վեն ցիա յով երաշ խա վոր ված՝ հիմ-
նա րար իրա վունք նե րի և ՄԻԵԴ-ի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
(տե՛ս Հով հան նես Չամ սար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան ‹‹ Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու
թյուն›› ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/7268/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 15.07.2015 
թվա կա նի որո շու մը):

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ժամ-
կե տա յին սահ մա նա փա կում ներ կի րա ռե լուց առաջ դա տա րան նե րը պար տա վոր են ապա հո-
վել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու իրա կան (ռեալ) 
հնա րա վո րու թյուն: Միևնույն ժա մա նակ դա տա րան նե րը պար տա վոր են քննարկ ման առար-
կա դարձ նել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամս յա ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա-
ռը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը և  դրա վե րա բեր յալ կա յաց նել հա մա պա տաս խան 
դա տա կան ակտ: Հա կա ռակ պա րա գա յում, այ սինքն՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ-
կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու 
մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն չըն ձե ռե լով հան դերձ դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում ներ կի րա ռե լով՝ կա րող է խա թար վել ար-
դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վի ճարկ ման հայց 
ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թող նու մը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա-
կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հայց վո րի իրա վուն քի իրա ցու մը դա-
տա րա նի կող մից ապա հով ված չլի նե լու կամ միջ նոր դու թյու նը Դա տա րա նի կող մից քննարկ-
ված չլի նե լու ու դրա վե րա բեր յալ որո շում կա յաց ված չլի նե լու պա րա գա յում Վե րա քննիչ դա-
տա րանն իրա վա սու չէ վի ճարկ ման հայ ցը դա տա վա րա կան ժամ կե տի խախտ մամբ ներ կա-
յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով կար ճել գոր ծի վա րույ թը, քա նի որ դրա հետևան քով 
ոչ իրա վա չա փո րեն կսահ մա նա փակ վի ան ձի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը:

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ
03.07.2020թ.

37. Ալեք սան Թու մաս յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-
նու թյուն» ծա ռա յու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/14079/05/17

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վար չա կան դա տա րա նի կող մից դա տա-
կան ծախ սե րի բաշխ ման (նե րառ յալ՝ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ներ կա յա ցուց չի վճա րի 
հա տուց ման) հար ցի լուծ մա նը։

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 նա դրու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով երաշ խա վոր վում են յու րա քանչ յու րի իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան 
հիմ նա րար իրա վունք նե րը, որոնց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մեկն իրա վա բա նա կան օգ նու-
թյուն ստա նա լու իրա վունքն է. այդ իրա վուն քը երաշ խիք է իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե-
րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ իրաց ման հա մար:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 56-րդ, 58-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րի վկա յա-
կոչ ված իրա վա դրույթ նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը դա տա կան ծախ սե րի մաս են կազ մում 
և են թա կա են հա տուց ման օրեն քով սահ ման ված կար գով: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մից վճռով լուծ-
ման են թա կա հար ցե րից է դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի 
բաշ խու մը։ Ըստ այդմ, օրենս դի րը վար չա կան դա տա րա նի վրա դրել է դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րը բաշ խե լու վե րա բեր յալ պար տա դիր եզ րա հան-
գում կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն, որը պետք է ար տա ցոլ վի վճռի եզ րա փա կիչ մա սում։ 
Այ սինքն՝ վճռի եզ րա փա կիչ մասն ան վե րա պա հո րեն պետք է պա րու նա կի վերջ նա կան եզ րա-
հան գում ներ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման, այդ 
թվում՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րի հա տուց ման վե րա-
բեր յալ: Ընդ որում, 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 դա տա կան 
ակ տը մեկ նա բա նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Միևնույն ժա մա նակ, դա տա րա նը պետք է նաև 
պատ ճա ռա բա նի դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը՝ դրա վե րա բեր յալ հիմ նա վո րում նե րը 
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ներ կա յաց նե լով վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, սա կայն վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա-
սում տեղ գտած՝ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե-
րը չեն կա րող փո խա րի նել այդ ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում ար տա ցոլ վող եզ րա հանգ մա նը։

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման (նե րառ յալ՝ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա-
տուց ման) հար ցը հա մար վում է ամ բող ջու թյամբ լուծ ված միայն այն դեպ քում, երբ վճռի եզ-
րա փա կիչ մա սը բո վան դա կում է դա տա րա նի եզ րա հան գու մը՝ այդ դա տա կան ակ տով բաշխ-
ման են թա կա դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ։ Իսկ այն դեպ քե րում, երբ վճռի 
պատ ճա ռա բա նա կան մա սը բո վան դա կում է դիր քո րո շում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
վե րա բեր յալ, իսկ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում նշված դիր քո րո շում նե րից բխող եզ-
րա հան գում ներն ամ բող ջու թյամբ ար տա ցոլ ված չեն, այ սինքն՝ բո լոր դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման վե րա բեր յալ վերջ նա կան և ամ բող ջա կան եզ րա հան գու մը բա ցա կա յում է, ապա 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հարցն այդ դա տա կան ակ տով ամ բող ջու թյամբ լուծ ված չէ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև դա տա կան ծախ սե րի հար ցը վճռով լուծ ված 
չլի նե լու կամ թե րի լուծ ված լի նե լու դեպ քում վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին օրեն-
քով վե րա պահ ված իրա վունք նե րին։

Այս պես, վե րա հաս տա տե լով Կո տայ քի մար զի Բ յու րե ղա վան քա ղա քա յին հա մայնքն ընդ
դեմ Գ յուլ նա րա Սարգս յա նի թիվ ԿԴ2/0189/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 02.12.2016 թվա կա նի որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ գոր ծող իրա վա կար գա վո րում-
նե րի հա մա ձայն՝ եթե 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, 
ապա վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին վե րա պահ ված է եր կու հնա րա վո րու թյուն.

1. դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րան ներ կա յաց նել լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու վե-
րա բեր յալ դի մում.

2. դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման մա սով բո ղո քար կել վար չա կան դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տը։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է նաև, որ վե րը նշված դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև 
09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րում, քա նի որ վեր ջինս նույն-
պես նա խա տե սում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջ նոր դու թյամբ կամ վճիռ կա յաց րած 
դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, մաս նա վո-
րա պես, այն դեպ քում, երբ դա տա րա նը չի լու ծել կամ թե րի է լու ծել դա տա կան ծախ սե րի 
հար ցը (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 196-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)։

ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ
03.07.2020թ.

38. Ռու զան նա Սարգս յանն ընդ դեմ Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ հա մայն քի ղե կա-
վա րի, վարչ. գործ թիվ ՎԴ5/0054/05/15

Խն դիր. Ի՞նչ կար գով դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձը կա րող է իրաց նել 
իր իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
իրա վուն քը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն եզ րա հան գել է, որ դա տա-
վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից բո ղո քարկ ման իր իրա վունքն իրաց նե լու 
յու րա քանչ յուր դեպ քում որո շիչ է այն հար ցի պար զու մը, թե որ դա տա րա նի՝ առա ջին ատ յա-
նի, թե վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տով է շո շափ վում տվյալ 
ան ձի իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը։ 

Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 155-րդ և 156-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված իրա վա կար-
գա վո րում նե րը։

Այ սինքն, օրեն քով սահ ման ված իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, երբ 
դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
շո շափ վում են առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տով, ապա տվյալ ան ձը ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 8-րդ կե տի հիմ քով կա րող 
է իրաց նել առա ջին ատ յա նի դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իր իրա վուն քը, իսկ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի կող մից նշված հիմ քով իրա կա նաց ված բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց-
ված դա տա կան ակտն ընդ հա նուր կար գով բո ղո քար կել ՀՀ վճռա բեկ դա տա րան։ Այլ կերպ 
ասած, եթե ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ տը 
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կա յաց վել է առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից, ապա վեր ջինս, որ պես դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից չդարձ ված անձ, տվյալ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը պետք է բո ղո քար կի վե րա-
քննու թյան կար գով, քա նի որ վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու պա րա գա յում, անձն այլևս ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 8-րդ կե տի հիմ քով չի կա րող բո ղո քար կել 
վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը։ Միևնույն ժա մա նակ, եթե ան ձի իրա վունք ներն 
ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է վե րա քննիչ դա տա րա նի 
կող մից, ապա վեր ջինս, որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված անձ, տվյալ դա տա-
կան ակ տը կա րող է բո ղո քար կել վճռա բե կու թյան կար գով։

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել վեր լու ծու-
թյան են թար կել հետևյալ հնա րա վոր իրա վի ճակ նե րը.

1) առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված 
ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակտ, որը մեկ այլ ան-
ձի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում թողն վել է ան փո փոխ։ 
Քա նի որ այդ դեպ քում ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան 
ակ տը կա յաց վել է առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից (վե րա քննիչ դա տա րանն ըն դա մենն 
այն ան փո փոխ է թո ղել), անձն իրա վունք ունի առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տը բո ղո քար կել վե րա քննու թյան կար գով։ Իսկ այդ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում վե րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քարկ վել ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րան։ Քն նարկ վող իրա վի ճա կում առանց առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու՝ ան ձը չի կա րող վճռա բե կու թյան կար գով բո-
ղո քար կել վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տը.

2) առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված 
ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը չշո շա փող դա տա կան ակտ, որը մեկ այլ 
ան ձի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում ամ բող ջու թյամբ 
բե կան վել և փո փոխ վել է, և վե րա քննիչ դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա-
կից չդարձ ված ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակտ։ 
Այդ դեպ քում առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ամ բող ջու թյամբ բե կան ված դա տա կան ակտն 
այլևս գո յու թյուն չու նի, ուս տի քննարկ վող իրա վի ճա կում ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է ոչ թե առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի, 
այլ՝ վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից։ Ն ման պայ ման նե րում դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձի կող մից կա րող է բո ղո քարկ վել ոչ թե առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի, այլ՝ 
վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տը.

3) առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված 
ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակտ, որը մեկ այլ 
ան ձի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում մաս նա կիո րեն է 
բե կան վել և փո փոխ վել։ Այդ դեպ քում դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված անձն իրա-
վունք ունի վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կել վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
դա տա կան ակ տը՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու 
մա սով։ Ն կա րագրված դեպ քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից են թա կա է գնա հատ ման 
այն հար ցը, թե վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում մաս նա կիո րեն բե կան ված և փո-
փոխ ված դա տա կան ակտն ինչ ծա վա լով է մի ջամ տում գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձի 
իրա վունք նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե րին։ 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րու թյա-
նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից բո ղո քարկ ման իրա վունքն իրաց նե լու յու րա քանչ յուր 
դեպ քում պետք է որո շա կի լի նի, թե որ ատ յա նի դա տա րա նի կա յաց րած դա տա կան ակ տով 
են շո շափ վում տվյալ ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, քա նի որ եթե ան ձի 
իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շափ վող դա տա կան ակ տը կա յաց րել է առա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նը, ապա վեր ջինս, որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված անձ, 
տվյալ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քար կել միայն վե րա քննու թյան կար գով, 
իսկ եթե ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ տը կա յաց-
րել է վե րա քննիչ դա տա րա նը, ապա՝ վեր ջինս, որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ-
ված անձ, տվյալ դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քար կել վճռա բե կու թյան կար գով։

Ըստ այդմ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 8-րդ 
կե տը կա րող է կի րա ռե լի լի նել, և այդ հիմ քով դա տա կան ակ տը են թա կա կլի նի ան վե րա պահ 
բե կան ման միայն այն պա րա գա յում, եթե դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի 
կող մից բո ղո քարկ ման իրա վունքն իրաց վել է վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րին 
հա մա պա տաս խան։



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

18.12.2020թ.
1. Աշոտ Դու ման յանն ընդ դեմ Արա մա յիս, Կա րեն, Է միլ Թու ման յան նե րի և Մա րի նա 

Մար տի րոս յա նի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ին նա Շահ նա զար յա նի, 
քաղ. գործ. թիվ ԵԱՔԴ/2549/02/17

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վունք ունի մինչև վե րա քննիչ բո ղո քը վա-
րույթ ըն դու նե լը կա յաց նե լու գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին որո շում, 

2) արդ յո՞ք վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վունք ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կա յա-
ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով այն պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ, որ բո ղո քը ներ կա յաց րել է այն ան ձը, որը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
իրա վունք չու նի։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 370-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ վե րա քննիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լու փու լում օրենս դի րը վե րա քննիչ դա տա րա նին օժ տել է 
բա ցա ռա պես վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ դրա ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի 
առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը ստու գե լու լիա զո րու թյամբ, քա նի որ այդ հիմ քե րի 
բա ցա կա յու թյամբ է պայ մա նա վո րել վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո շում 
կա յաց նե լը: Հա կա ռակ դեպ քում հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում 
վե րա քննիչ բո ղո քը են թա կա է վե րա դարձ ման կամ դրա ըն դու նու մը են թա կա է մերժ ման, 
որի պայ ման նե րում այլևս վե րա քննիչ վա րույթ չի հա րուց վում։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ գլ խում (հոդ ված ներ 374-387) 
ամ րագրված իրա վա նոր մե րով կար գա վոր ված է վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից վա րույթ 
ըն դուն ված բո ղոք նե րի քննու թյան կար գը: Նույն գլխում է նե րառ ված նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 380-րդ հոդ վա ծը, որի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րա քննիչ դա տա րա նը կա րող է կա-
սեց նել գոր ծի վա րույ թը: «Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 14-րդ և 41-րդ 
հոդ ված նե րի հիմ քով մեկ նա բա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
380-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն, բո վան դա կու թյամբ հա-
մա սեռ այլ՝ 374-387-րդ հոդ ված նե րի հետ միա վոր ված լի նե լով «Վա րույթ ըն դուն ված բո ղո-
քի քննու թյան կար գը վե րա քննիչ դա տա րա նում» վեր նա գի րը կրող 54-րդ գլ խում, դրա նում 
նշված՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա քննիչ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կա րող է իրաց-
վել բա ցա ռա պես վա րույթ ըն դուն ված բո ղոք նե րի քննու թյան ժա մա նակ։ Վճռա բեկ դա տա
րա նը գտել է, որ քա նի դեռ վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ չի ըն դուն վել (վե րա քննիչ վա րույթ 
չի հա րուց վել), վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա սու չէ կա յաց նել գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
մա սին որո շում: 

2) Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վճիռ-
նե րի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
սահ ման ված որո շում նե րի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունե ցող սուբ յեկտ նե րի 
ցան կը սահ ման ված է նույն օրենսգրքի 360-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, որի հա մա ձայն՝ ի թիվս 
այ լոց վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունեն նաև գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք:

Ընդ որում, վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունեն միայն նյու թա կան և դա տա վա-
րա կան իրա վու նա կու թյամբ օժտ ված ան ձինք, հետևա բար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի կի րառ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քի 
ըն դու նու մը կա րող է մերժ վել հետևյալ դեպ քե րում.

1) վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
360-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվարկ ված սուբ յեկտ չհան դի սա ցող ան ձը,

2) վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց վել նյու թա կան և դա տա վա րա կան իրա վու նա կու թյուն 
չու նե ցող ան ձի անու նից։

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կա յա ցուց չի 
նկատ մամբ չի կա րող կի րառ վել, քա նի որ վեր ջինս հան դի սա նում է ոչ թե գոր ծին մաս նակ-
ցող անձ, այլ՝ նրա ներ կա յա ցու ցիչ։

Էջ 
646-660

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՐԱԾ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
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24.09.2020թ.
2. Դ վին Գոմց յանն ընդ դեմ «Զար գաց ման Հայ կա կան բանկ» բաց բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյան իրա վա հա ջորդ «Արա րատ բանկ» բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան, 
քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/2174/02/15

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վե րա քննու թյան փու լում գոր ծի վա րույ-
թի կա սեց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ և 380-րդ հոդ ված նե րով ամ րագրված դրույթ նե րի հա-
մադր ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում գտել է, որ և՛ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում, և՛ 
վե րա քննիչ դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թի կա սե ցումն օժտ ված է որո շա կի առանձ նա հատ-
կու թյամբ: Նշ ված առանձ նա հատ կու թյու նը հան գում է նրան, որ առա ջին ատ յա նի դա տա-
րա նում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված 
են՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու պար տա դիր և հա յե ցո ղա կան հիմ քեր, որոնց առ կա յու թյան 
դեպ քում առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կամ պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը կամ 
իրա վունք ունի կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, մինչ դեռ նույն օրենսգրքի 380-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սում սահ ման ված է «կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը» ձևա կեր պու մը, ին չը են թա դրում 
է, որ վե րա քննիչ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
օժտ ված է հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ և տվ յալ գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի հա-
մա տեքս տում վե րա քննիչ դա տա րանն է որո շում, թե արդ յոք վե րա քննիչ վա րույ թում ի հայտ 
եկած տվյալ հան գա ման քը խո չըն դո տում է վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան հե տա գա ըն թաց-
քին, թե՝ ոչ: Ն ման իրա վա կար գա վո րու մը թույլ է տա լիս վե րա քննիչ դա տա րա նին ստու գել 
և գնա հա տել կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի հա մակ ցու թյու նը՝ օրեն քով նա խա տես ված 
հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա սեց ման անհ րա ժեշ տու թյան և նպա տա կա հար մա րու-
թյան հար ցը լու ծե լիս: Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վա րույ թը 
կա սեց նե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է առաջ նորդ վել մի կող մից գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
ինս տի տու տի կի րառ մամբ հե տապնդ վող վե րոնշ յալ իրա վա չափ նպա տա կի և մյուս կող մից 
դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի իրա վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու-
թյան միջև ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն ապա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ: Մաս նա վո րա-
պես՝ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հան գա ման քը կա րող է խո չըն դո տել գոր ծին մաս նակ ցող 
շա հագրգիռ ան ձանց իրա վունք նե րի, մաս նա վո րա պես՝ ող ջա միտ ժամ կե տում գոր ծի քննու-
թյան իրա վուն քի իրաց մա նը:

29.06.2020թ.
3. «Ակ բա-Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ընդ դեմ 

Ռազ միկ Մե դո յա նի, քաղ. գործ թիվ ՇԴ1/0273/02/18

Խն դիր. Արդ յո՞ք կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ-
կե տը վե րա կանգ նե լը մեր ժե լու մա սին դա տա րա նի որո շու մը բո ղո քար կե լու հա մար բո ղոք 
ներ կա յաց նող ան ձը կրում է պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի «բ» են թա կե տի և 361-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 13-րդ կե տի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել 
է, որ օրենս դի րը կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե-
տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ դի մում նե րի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց վող որո շում նե-
րը դի տար կել է որ պես եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տեր, որոնք են թա կա են բո ղո քարկ ման 
վե րա քննու թյան կար գով։ Օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով 
սահ մա նել է նաև վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վուն քի իրաց ման կար գը և պայ ման նե րը: 
Ըստ այդմ էլ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծը, ի թիվս 
այլ պայ ման նե րի, սահ մա նել է նաև վե րա քննիչ բո ղո քին պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե-
լու մա սին ապա ցույց կցե լու բո ղոք բե րող ան ձի պար տա կա նու թյու նը։ Այ դու հան դերձ, նշված 
պար տա կա նու թյան կա տա րումն անհ րա ժեշտ է միայն այն դեպ քում, երբ բո ղոք բե րող ան ձը 
կրում է պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն։ 

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 փաս տել է, որ կա տա րո ղա կան թեր թի տրա մա դրու մը կոչ ված է կա տա րո-
ղա կան վա րույ թի մի ջո ցով ապա հո վե լու օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի կա-
տար ման գոր ծըն թա ցը, ինչն իր հեր թին հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով երաշ խա վոր ված ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը: 

Ըստ այդմ էլ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դի րը սահ մա նել է հա տուկ ըն-
թա ցա կարգ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե-
տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ դա տա րան տրվող դի մում նե րի հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ 

Էջ 
661-666

Էջ 
667-674
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պայ մա նա վոր ված այդ դի մում նե րի քննու թյան առանձ նա հատ կու թյամբ՝ տվյալ դի մու մի 
քննու թյան հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է առա վել սեղմ ժամ կետ՝ 10 օր, դի մու մը ստա նա-
լու օր վա նից՝ միա ժա մա նակ իրա վունք վե րա պա հե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց բո ղո-
քար կե լու տվյալ գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տը (տվյալ դեպ քում՝ դա տա րա նի որո-
շու մը): Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է նաև, որ վե րը նշված վա րույթն ան մի ջա կա նո րեն 
ուղղ ված չէ որևէ վե ճի լուծ մա նը կամ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի պարզ մա նը: 
Տվ յալ դեպ քում դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով գոր ծի քննու թյունն ար-
դեն իսկ ավարտ վել է, և դա տա րա նի միակ գոր ծո ղու թյու նը 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 հար ցի 
պար զումն ու գնա հա տումն է: Այ սինքն՝ տվյալ վա րույ թի ըն թաց քում դա տա րա նի կող մից կա-
տար վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կրում են սահ մա նա փակ բնույթ, բա ցա կա յում 
է պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը, ըստ այդմ՝ նաև պե տա կան տուրք վճա րե լու պար-
տա կա նու թյու նը: 

Վե րը նշվա ծի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն հետևու թյան, որ կա տա-
րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու և 
կա տա րո ղա կան թերթ տրա մա դրե լու մա սին դի մում նե րով «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օրեն քով առ կա չէ պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը, որ պի սի պայ ման նե րում դի մող նե-
րի վրա չի կա րող դրվել վե րը նշված գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տը վե րա քննու թյան 
կար գով բո ղո քար կե լու հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն:

27.07.2020թ.
4. Ար տակ, Վե նե րա Գալստ յան ներն ընդ դեմ Ար թուր Ան դրեաս յա նի, քաղ. գործ թիվ 

ԵԿԴ/4950/02/16

Խն դիր. Կա րո՞ղ է արդ յոք վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ՀՀ վե րա քննիչ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի որո շու մը դիտ վել բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով ՀՀ վե-
րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի կող մից ար դեն իսկ կա յաց ված որո շում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րա-
քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ մամբ որևէ ան դրա դարձ չի կա տար վում վե րա-
քննիչ բո ղո քի հիմ քե րին, քա նի որ դա տա վա րու թյան տվյալ փու լում դրանք գոր ծի քննու թյան 
և/ կամ գնա հատ ման առար կա չեն դառ նում: Այլ կերպ ասած, վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
նե լու մա սին որո շու մը կա յաց վում է առանց բո ղոքն ըստ էու թյան քննե լու, որ պի սի պայ ման-
նե րում վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որո շում կա յաց նե լիս վե րա քննիչ դա տա-
րա նը չի ան դրա դառ նում բո ղո քում նշված հիմ քե րի քննարկ մա նը: Հետևա բար բո ղո քում 
նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ար դեն իսկ որո շում կա յաց րած 
լի նե լը չի վե րա բե րում վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ մա նը:  

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից ար դեն իսկ որո շում կա յաց րած լի նե լու հան գա ման քը նա խա տե-
սե լով որ պես բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք՝ օրենս դի րը նկա տի է ունե ցել վա րույթ 
ըն դուն ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա-
կան ակ տե րը, հետևա բար վե րոգրյալ հիմ քով վե րա քննիչ դա տա րա նը կա րող է բո ղո քի ըն-
դու նու մը մեր ժել միայն այն դեպ քում, երբ իրաց վել է վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու ան ձի իրա-
վուն քը, և բո ղո քում ներ կա յաց ված հիմ քե րի վե րա բեր յալ վե րա քննիչ դա տա րանն ար դեն իսկ 
որո շում է կա յաց րել՝ ըստ էու թյան քննե լով վե րա քննիչ բո ղո քը:

15.05.2020թ.
5. ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեն ընդ դեմ Ամալ յա Բեգ լար յա նի, սնանկ. 

գործ թիվ ՍնԴ/0104/04/19 

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված տար բեր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տար ման հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րը հաշ վար կե լու կար գին, ինչ պես 
նաև այն հար ցին, թե որ իրա վա կան ակտն է են թա կա կի րառ ման սնան կու թյան վա րույ թում 
կա յաց վող մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը հաշ վար կե լիս: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Ն կա տի ունե նա լով, որ գոր ծող քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյու նը եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տե րը սահ մա նել է սպա ռիչ 
ցան կով, իսկ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը այդ մա սով հա տուկ կար գա վո րում չու նի՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի «Պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու-
ցա կը հաս տա տե լու մա սին» որո շու մը պետք է հա մա րել մի ջանկ յալ դա տա կան ակտ՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ վեր ջինս քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյան հա մա պա տաս-
խան նոր մե րով թվարկ ված չէ եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տե րի ցան կում: 

Էջ 
675-684

Էջ 
685-695



Իրավական դիրքորոշումներ LI

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 
29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ժա» կե տի 2-րդ  են թա կե տը, «Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և վեր հա նե լով օրենս դրի նպա տա կը, ար ձա-
նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով ամ րագրված տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կա տար ման հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է ըստ էու թյան միմ յան ցից տար բեր վող ժամ-
կետ ներ: Այդ ժամ կետ նե րը ճիշտ ըն կա լե լու և ճշգ րիտ հաշ վար կե լու հա մար «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի որոշ հոդ ված նե րում կա տար վել է «աշ խա տան քա յին օր» գրա ռու մը, 
իսկ մյուս դեպ քե րում նման գրա ռում առ կա չէ: Ըստ այդմ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
օրենս դի րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րի հաշ վար կը մի դեպ քում պայ մա նա վո րել է միայն աշ խա-
տան քա յին օրե րով, մյուս դեպ քում՝ նաև ոչ աշ խա տան քա յին օրե րով: Ն ման կար գա վո րու մը 
սահ ման վել է՝ հաշ վի առ նե լով սնան կու թյան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյու նը (սնան կու-
թյան վա րույ թը բաղ կա ցած է որո շա կի փու լե րից և ըն թա նում է յու րա քանչ յուր փու լին հա մա-
պա տաս խան օրեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գով), և միտ ված է այդ վա րույ թի արդ յու նա-
վե տու թյան ապա հով մանն ու սնան կու թյան վա րույ թի ան հար կի ձգձգում նե րը բա ցա ռե լուն: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նշված հետևու թյու նը պայ մա նա վո րել է նաև այն հան գա ման քով, որ 
հա կա ռակ պա րա գա յում ի հայտ կգար մի իրա վի ճակ, երբ, օրի նակ, դա տա րա նի որոշ մամբ 
մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 19-
րդ հոդ վա ծի հիմ քով պար տա տե րե րի առա ջին ժո ղո վը, որը նշա նակ վում է սնանկ ճա նա չե լու 
վե րա բեր յալ http://www.azdarar.am հաս ցեում գտնվող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հրա-
պա րա կա յին ծա նու ցում նե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին կայ քում՝ հրա պա րակ ման օր-
վա նից ոչ ուշ, քան 80 օր վա և ոչ շուտ, քան 50 օր վա ըն թաց քում, առանց ոչ աշ խա տան քա յին 
օրե րը հաշ վար կի մեջ նե րա ռե լու՝ կնշա նակ վեր ան հար կի ուշ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ին չը 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հիմ նա վոր չէ: Ն ման դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված 
է նաև սնան կու թյան վա րույ թը ող ջա միտ ժամ կետ նե րում և հ նա րա վո րինս արդ յու նա վետ 
կազ մա կեր պե լու և իրա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե գոր ծո ղու թյուն-
նե րի կա տար ման հա մար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված է որևէ ժամ կետ՝ 
առանց «աշ խա տան քա յին օր» գրառ ման, ապա այն պետք է հաս կա նալ և հաշ վար կել ոչ աշ-
խա տան քա յին օրե րը նե րա ռե լով, իսկ այն դեպ քում, երբ ժամ կե տի հաշ վար կի վե րա բեր յալ 
կար գա վո րումն ուղ ղա կիո րեն պա րու նա կում է «աշ խա տան քա յին օր» գրա ռու մը, ապա ժամ-
կե տի հաշ վար կի մեջ չպետք է նե րա ռել ոչ աշ խա տան քա յին օրե րը: 

14.08.2020թ.
6. Հաս միկ Զա տիկ յանն ընդ դեմ Պետ րոս Սարգս յա նի, Մա րիան նա Սարգս յա նի, 

քաղ. գործ թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տը վե րա քննու թյան կար-
գով մաս նա կիո րեն՝ միայն հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով բո ղո քար կե լիս դրա հա մար պե տա կան 
տուր քի չա փը որո շե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Սույն գոր ծով առ կա է եղել երեք ոչ դրա մա կան պա-
հանջ՝ սկզբնա կան հայ ցի մա սով՝ 1. ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հան-
ջը, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով՝ 1. ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ ճա նա չե լու 
պա հան ջը և 2. ընդ հա նուր գույ քից բաժ նե մասն առանձ նաց նե լու պա հան ջը: 

 Բո ղո քա բե րը, բո ղո քար կե լով Դա տա րա նի 23.04.2018 թվա կա նի վճի ռը, ինչ պես սկզբնա-
կան, այն պես էլ կրկին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղոք նե րով ներ կա յաց րել է այ լընտ րան-
քա յին պա հանջ՝ միա ժա մա նակ հստա կեց նե լով, որ Դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քարկ վում է 
հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու մա սով: Ավե լին, կրկին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քով 
բո ղո քա բե րը հստա կեց րել է, որ «(…) վճի ռը են թա կա է (իմ պա հան ջի, իմ հա կընդ դեմ հայ ցի 
մա սով) բե կան ման (…)»:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցը բաղ կա ցած 
է եր կու ոչ դրա մա կան պա հանջ նե րից, ին չից հետևում է, որ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
դա տա կան ակ տը միայն հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով բո ղո քար կե լու արդ յուն քում ինչ պի սի 
իրա վա կան հետևանք ներ կա ռա ջա նան՝ օրեն քի ուժով բո ղոք ներ կա յաց նե լու պա հին են թա-
կա էր վճար ման բա ցա ռա պես դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ վող պա հան ջի հա մար նա խա-
տես ված պե տա կան տուր քի գու մա րը: 

Էջ 
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

01.07.2020թ.
7. «Վեո լիա Ջուր» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի 

նա խա րա րու թյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/5605/05/19

Խն դիր. (1) Արդ յո՞ք ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան 
ստու գում նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ մամբ իրա կա-
նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակտն են թա կա է բո ղո քարկ ման ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով, (2) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գում նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ 
քննի չի որոշ մամբ իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը, որով ան մի ջա-
կա նո րեն հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ չեն սահ ման վում տնտես վա րող սուբ յեկ տի հա-
մար, պետք է բո ղո քարկ վի վի ճարկ մա՞ն, թե՞ ճա նաչ ման հայ ցի ներ կա յաց մամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ 
օրեն քի կար գա վո րում նե րից պարզ է դառ նում, որ օրենս դի րը հստա կո րեն սահ մա նել է ան-
ձի իրա վուն քը՝ վար չա կան կար գով կամ դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լու ստուգ ման արդ-
յուն քում կազմ ված ակ տը: Ընդ որում, հա տուկ նաև սահ ման վել է, որ ՀՀ քրեա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան նշա նակ ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված 
ակ տը են թա կա է բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր կար գով, այ սինքն՝ կա րող է բո ղո քարկ վել նաև 
դա տա րան այն նույն կար գով, ինչ ոչ քրեա դա տա վա րա կան կար գով նշա նակ ված ստուգ ման 
արդ յուն քում կազմ ված ակ տը:

Հետևա բար, Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի հայտ նած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա-
սին» ՀՀ օրեն քի հի ման վրա կազմ ված ստուգ ման ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վունքն ար դար 
դա տա քննու թյան իրա վուն քի ան բա ժա նե լի տարր հան դի սա ցող՝ դա տա րա նի մատ չե լիու-
թյան իրա վուն քի դրսևո րում է:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է, որ եթե օրենս դի րը հստակ ամ րագ-
րել է ստուգ ման ակ տի դա տա կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քը, նման ակ տի բո ղո քարկ մամբ 
պայ մա նա վոր ված վե ճը են թա կա է քննու թյան դա տա րա նում: Ուս տի վար չա կան դա տա վա-
րու թյան կար գով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չի կա րող մերժ վել կամ հա րուց-
ված գոր ծի վա րույ թը չի կա րող կարճ վել այն հիմ քով, որ հայ ցը կամ վե ճը են թա կա չէ քննու-
թյան որևէ դա տա րա նում: 

Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է նաև այն հան գա ման քը, որ օրեն քով ուղ ղա-
կիո րեն սահ ման ված դա տա կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քի առ կա յու թյան պայ մա նում ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նը ոչ միայն չի կա րող մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կամ կար ճել 
գոր ծի վա րույ թը, այլ նաև պար տա վոր է օգտ վել հայ ցա դի մու մի վե րա հաս ցեագրման կա ռու-
ցա կար գից, եթե կար ծում է, որ տվյալ վե ճը չի կա րող քննվել վար չա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով: 

Այս պի սով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ քրեա դա տա վա րա կան կար գով 
նշա նակ ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը են թա կա է բո ղո քարկ ման դա տա կան 
կար գով, ուս տի՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով ակ տի բո ղո քար կում իրա կա նաց ված 
լի նե լու պայ ման նե րում դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել կամ գոր ծի վա րույ թը 
կար ճել չի կա րող՝ հայ ցը կամ վե ճը դա տա րա նում քննու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով:

2) Նա խորդ կե տում կա տար ված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ 
դա տա րա նը նաև ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե որ դա տա րա նը պետք է քննի քրեա դա-
տա վա րա կան կար գով նշա նակ ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տի բո ղո քարկ ման 
վե ճը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու-
գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի շրջա նակ նե րում ստու գում-
նե րի իրա կա նաց ման արդ յուն քում ծա գող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հան րա յին են, քա նի 
որ նախ ստու գում իրա կա նաց նող ան ձը ստու գում նե րի ըն թաց քում հան դես է գա լիս որ պես 
հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբ յեկտ, որը հիմ նա վոր վում է նույն 
օրեն քի 7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ստու գում իրա կա նաց նող ան ձի լիա զո րու թյուն նե րի 
շրջա նա կով (օ րի նակ՝ պա հան ջել փաս տաթղ թեր, տվյալ ներ և այլ տե ղե կու թյուն ներ, բա ցատ-
րու թյուն ներ, տե ղե կանք ներ, սահ մա նել ժամ կետ ներ՝ բա ցա հայտ ված այն թե րու թյուն նե րի 
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և խախ տում նե րի վե րաց ման հա մար, որոնք չեն առա ջաց նում քրեա կան կամ վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն, ստուգ ման հրա մա նում նշված հար ցե րի շրջա նակ նե րում տնտե-
սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րից կամ նրան փո խա րի նող ան ձից պա հան ջել անց կաց նե լու 
ակ տիվ նե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի գույ քագ րում ներ և այլն): Բա ցի այդ, նույն օրեն քի 
2-րդ հոդ վա ծով թվարկ վում են այն պե տա կան մար մին նե րը, որոնք օժտ ված են Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում իրենց լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ստու գում ներ 
իրա կա նաց նե լու իրա վա սու թյամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է հան րա յին շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ իրա վա հա րա բե րու թյան 
առա ջաց ման պայ մա նին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նույն օրեն քի 3-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ստուգ ման նպա տա կը (այն է՝ ստուգ ման նպա տա կը տնտե
սա վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյան ոլոր տում օրեն քի և այլ իրա վա կան ակ տե րի հի ման վրա 
պե տա կան մար մին նե րին ներ կա յաց ված կամ հրա պա րակ ված հաշ վետ վու թյուն նե րի ար ժա նա
հա վա տու թյու նը պար զե լը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենք նե րի ու այլ իրա վա կան ակ
տե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ պե տա կան հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե լը և տն տե
սա վա րող սուբ յեկ տի գույ քա յին իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լը, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան նշա նակ ված ստու գում նե րի 
դեպ քում նաև տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված առան ձին տար րե րի 
փաս տա ցի իրա վի ճա կը պար զելն է) բա վա րար է ար ձա նագ րե լու հա մար, որ ստու գում նե րի 
իրա կա նաց ման հիմ քում հենց հան րա յին շահն է:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի հի ման վրա 
իրա կա նաց վող ստու գում նե րի արդ յուն քում ծա գող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հան րա յին 
բնույ թի են: Ուս տի, բա ցառ վում է ստու գում նե րի իրա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ ստու գում 
իրա կա նաց նող մարմ նի և տն տես վա րող սուբ յեկ տի միջև ծա գող վե ճե րի քննու թյու նը ընդ-
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան գործ, կամ ՀՀ սնան կու թյան 
դա տա րա նում:

Ն կա տի ունե նա լով, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա-
կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով տա րան ջատ վել 
է ստու գու մը նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման բո ղո քար-
կու մն ստուգ ման ըն թաց քում ստու գող ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի և ստուգ ման արդ յուն քում 
կազմ ված ակ տի բո ղո քար կու մից, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դրի նպա-
տակն է եղել հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման հի ման վրա նշա նակ ված ստուգ-
ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը չտար բե րա կել նույն օրեն քով իրա կա նաց վող այլ ստու-
գում նե րի արդ յուն քում կազմ ված ակ տե րից: 

Հաշ վի առ նե լով «Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 41-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի նոր մի մեկ նա բան ման կա նո նը (...), կարևո րե լով 
նաև ««Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 04.02.2010 թվա-
կա նին ըն դուն ված և 30.03.2010 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-17-Ն օրեն քի նա խագ ծին 
կից ներ կա յաց ված հիմ նա վոր ման մեջ ար տա հայտ ված օրենս դրի նպա տա կը (մաս նա վո րա
պես, նա խագ ծի հիմ նա վոր մամբ կարևոր վել է, որ քրեա դա տա վա րա կան կար գով իրա կա նաց
ված ստու գում նե րի վրա տա րած վեն «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ
մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րը)՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց-
կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-րդ հոդ վա ծում նշված բո ղո քար կու մը պետք է իրա կա նաց վի 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գու մը նշա նա կե լու մա սին 
հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման հի ման վրա իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ-
յուն քում կազմ ված ակ տը, որում պար զա պես ար ձա նագրվում են որո շա կի խախ տում ներ, սա-
կայն ուղ ղա կի պար տա վո րու թյուն ներ չեն առա ջադր վում, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի շրջա նակ նե րում պետք է բո ղո քարկ վի ճա նաչ ման հայ ցի շրջա նակ նե րում՝ նկա-
տի ունե նա լով, որ 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: 
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8. «Նորք Մար Սուիթ» բնա կա րա նա շի նա րա րա կան ոչ առևտ րա յին սպա ռո ղա կան 
կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Եղ յանն ընդ դեմ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/10906/05/18

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն հար ցին, թե կա րող է սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի կող մից վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու օրեն քով սահ ման ված 
ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մար վել այն պայ ման նե րում, երբ սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վար չի լիա զո րու թյուն նե րից բխում է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րի մա-
սին ավե լի վաղ տե ղե կա նա լու վեր ջի նիս պար տա կա նու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ վի ճարկ վող 
պե տա կան գրան ցում նե րի հիմ քում դրվել են Կոո պե րա տի վի 30.12.2010, 17.01.2011 թվա կան-
նե րի կա նո նա դրու թյուն նե րը և 18.01.2011 թվա կա նի քաղ ված քը, որոնց վե րա բեր յալ Կոո պե-
րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը գի տեր կամ թերևս հնա րա վո րու թյուն ուներ 
իմա նա լու 2015 թվա կա նից, այլ ոչ թե թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հրա-
պա րակ ված վճռից, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վում է, որ Երևա նի Արաբ-
կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
20.02.2015 թվա կա նի վճռով Կոո պե րա տի վը ճա նաչ վել է սնանկ, և հայց վո րը նշա նակ վել է 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ: Հետևա բար, Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա-
ռա վա րի չը դեռևս 2015 թվա կա նից ար դեն իսկ հնա րա վո րու թյուն էր ունե ցել տե ղե կա նա լու 
վի ճարկ վող ան շարժ գույ քե րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րի հիմ-
քում ըն կած հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով հայց վո րի կող մից իր իրա վունք նե րի են թադր-
յալ խախ տում նե րի մա սին միայն իրա վա սու դա տա րա նի կող մից այդ հիմ քե րին իրա վա կան 
գնա հա տա կան տա լուց հե տո տե ղե կա նա լու հնա րա վո րու թյուն ունե նա լու հար ցին, նշել է, որ 
դրանք չեն բխում սույն գոր ծի փաս տե րից և չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու հա մար այն պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ, որ դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը կա րող է վե րա կանգն վել, եթե 
հիմ նա վոր վում է, որ հայց վո րը ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված բո լոր հնա րա վոր և ող ջա միտ 
մի ջոց նե րը հայ ցը սահ ման ված ժամ կե տում դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար, և դա տա վա-
րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը տե ղի է ունե ցել իրե նից ան կախ պատ ճառ նե րով, մինչ դեռ 
տվյալ դեպ քում հայց վո րը, դեռևս 2015 թվա կա նից տե ղե կաց ված լի նե լով սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի գրանց ման հիմ քում ըն կած հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, չի վի ճար կել դրանք: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայց վո րը սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե-
տա կան գրան ցում նե րը փոր ձել է վի ճար կել վար չա կան, այ նու հետև նաև դա տա կան կար գով 
միայն դրանց հիմ քում ըն կած իրեն ար դեն իսկ հայտ նի հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ այլ 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մից իրա վա-
կան գնա հա տա կան տա լուց հե տո, որը որևէ կերպ չի կա րող գնա հատ վել որ պես հայց վո-
րի կող մից ձեռ նարկ ված ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, որ պի սի գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցել է 
ստո րա դաս ատ յան նե րի կող մից: Հա կա ռա կը՝ հայց վորն ուներ իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն 
վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար, մինչ դեռ ձեռ նա մուխ չի եղել վի ճար կե լու վկա յա-
կոչ ված վար չա կան ակ տե րը, ուստիև օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րից ել նե լով պետք է զրկվի դա-
տա վա րա կան ժամ կե տի վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նից:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ Կոո պե րա տի վի սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյունն ան հիմն է, քա նի որ վեր ջինս չի ապա ցու ցել 
օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում դա տա րան դի մե լու ուղ ղու թյամբ իրե նից կախ-
ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու և իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով 
օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու հան գա մանք նե րի առ կա-
յու թյու նը: 

10.11.2020թ.
9. Գա րե գին Հա րու թյուն յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, վարչ. գործ 

թիվ ՎԴ/3118/05/19

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր չհան-
դի սա ցող եր րորդ ան ձի կող մից վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Էջ 
740-760

Էջ 
761-783
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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 սույն 
գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի (այ սու հետ՝ 
Ղե կա վար) կող մից 25.12.2018 թվա կա նին Ար մեն Չատ յա նին տրվել է թիվ 23/35-23 շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյու նը՝ Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի Այ գես տան 10-րդ փո ղո ցի 
թիվ 17/2 հաս ցեում բնա կե լի տան կա ռուց ման հա մար: Սույն գոր ծով Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 
կող մից ի պա տաս խան Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի 05.03.2019 թվա կա նի դի մու մի՝ հայտն վել 
է, որ Այ գես տան 10-րդ փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեում իրա կա նաց վում է բնա կե լի տան կա ռուց-
ման աշ խա տանք ներ՝ Ղե կա վա րի 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ-
վու թյան հա մա ձայն:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայց վո րի պնդմամբ վեր ջինս վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է ի պա տաս խան Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի դի մու մի՝ 
Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 թվա կա նի գրու թյու նը 12.03.2019 թվա կա նին ստա նա լուց 
հե տո, որով հայտն վել է, որ վի ճե լի հաս ցեում բնա կե լի տան կա ռուց ման աշ խա տանք ներն 
իրա կա նաց վում են Ար մեն Չատ յա նին Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրված թիվ 
23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման վրա: Այ սինքն՝ հայց վո րի պնդմամբ վեր ջինս 
Ար մեն Չատ յա նին տրա մադր ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան առ կա յու թյան մա սին տե-
ղե կա ցել է վե րոնշ յալ գրու թյու նից: Մ յուս կող մից, սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րով չի 
հաս տատ վում, որ հայց վո րը վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին իմա ցել է 
ավե լի վաղ: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա կա ռա կը հա վաս տող ապա ցույց նե րի բա-
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հայց վո րի հայտ նած տվյա լը՝ վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան մա սին իր իրա զեկ ման ժա մա նա կի վե րա բեր յալ, պետք է հա մա րել հա վաս տի:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով Երևա նի քա ղա քա պե տա րան 
ներ կա յաց ված՝ շի նա րա րու թյան սկսման մա սին դի մու մի գրանց ման վե րա բեր յալ ծա նուց-
մամբ և հա մա պա տաս խան պաս տառ-վա հա նա կը տե ղադր ված լի նե լու վե րա բեր յալ լու-
սանկար նե րի հա մա կարգ չա յին պատ ճեն նե րով չի հիմ նա վոր վում այն հան գա ման քը, թե 
փաս տա ցի երբ է տե ղադր վել հա մա պա տաս խան պաս տառ-վա հա նա կը, որը հնա րա վո րու-
թյուն կտար հայց վո րին առնվազն տե ղե կա նա լու վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի գո յու թյան 
մա սին: Ինչ վե րա բե րում է կա ռու ցա պա տո ղի կող մից շի նա րա րու թյու նը սկսե լուն, Վճռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ, դա դեռևս չի փաս տում այն մա սին, որ հայց վո րը պետք է ան-
պայ մա նո րեն եզ րա կաց ներ, որ Ղե կա վա րի կող մից Ար մեն Չատ յա նին 25.12.2018 թվա կա նին 
տրա մադր վել է թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը, որով վեր ջի նիս տրվել է իրա-
վունք՝ վի ճե լի հաս ցեում բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու հա մար:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 թվա կա-
նի պա տաս խան գրու թյու նից հե տո է միայն Գա րե գին Հա րու թյուն յանն իրա զեկ վել, որ Ար մեն 
Չատ յա նին Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրա մադր վել է թիվ 23/35-23 շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյու նը Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի Այ գես տան 10-րդ փո ղո ցի 
թիվ 17/2 հաս ցեում շի նա րա րու թյուն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով, որով խախտ վում են կամ 
կա րող են խախտ վել հայց վո րի իրա վունք նե րը: Այ սինքն՝ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը մինչև 
12.03.2019 թվա կա նը տե ղե կաց ված չէր վար չա կան ակ տի գո յու թյան մա սին, հետևա բար, 
վեր ջինս, չհան դի սա նա լով վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր, վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու 
ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով և այդ մա սին իրա զեկ վե լուց հե տո եր կու ամս վա 
ըն թաց քում՝ 26.04.2019 թվա կա նին, վի ճարկ ման հայ ցով դի մել է դա տա րան: 

ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼԸ ԵՎ ԿԱՐՃԵԼԸ
12.03.2020թ.

10. Թե րե զա Բա բա յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Տա վու շի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ2/0007/05/15

Խն դիր. Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե երբ 
է դա տա րա նը պար տա վոր վերսկ սել վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան 
ան ձի մահ վան հիմ քով կա սեց ված գոր ծի վա րույ թը և պար զել դա տա վա րու թյան մա հա ցած 
մաս նակ ցի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վե րա հաս տա տե լով Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան 
Մար կոս յան ներն ընդ դեմ Լու սիկ Գևորգ յա նի և մյուս նե րի թիվ ԵԿԴ/0808/02/10 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2013 թվա կա նի որոշ մամբ ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել նախ ար ձա նագ րել, որ այն հա վա սա րա պես 
կի րա ռե լի է նաև վար չա կան գոր ծե րով՝ հաշ վի առ նե լով քա ղա քա ցու մահ վան հիմ քով գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցի վե րա բեր յալ քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան դա տա վա րու թյան 
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օրենս դրու թյամբ հա ման ման կար գա վո րում նե րը, ապա հա վե լել, որ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով իրա վա հա ջոր դու թյա նը վե րա բե րող իրա վա-
նոր մե րը պետք է կի րառ վեն այն պես, որ ապա հով վի ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյուն դա-
տա վա րու թյան տար բեր մաս նա կից նե րի (նրանց իրա վա հա ջորդ նե րի) իրա վունք նե րի միջև։ 
Այ սինքն՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մի ջո ցով դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս նակ ցի 
իրա վա հա ջորդ նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ապա հո վե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել նաև դա տա վա րու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար-
դար դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի ապա հով ման անհ րա ժեշ տու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մի ջո ցով դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս նակ ցի իրա վա հա-
ջորդ նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ապա հո վու մը չպետք է ան հաղ թա հա րե լի խո-
չըն դոտ ներ առա ջաց նի դա տա վա րու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի իրաց ման հա մար։

Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը պար զա բա նել է, թե վար չա կան գոր-
ծի վա րույ թը դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով կա սեց վե լու 
դեպ քում երբ է իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը հա մար վում լուծ ված, իսկ կա սե ցումն առա ջաց-
րած հան գա ման քը՝ վե րա ցած:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ֆի զի կա կան ան ձի մա հից հե տո իրա վա հա ջոր դու-
թյան հար ցե րի կար գա վոր մանն է նվիր ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի «Ժա ռան գա-
կան իրա վունք» վեր տա ռու թյամբ տասն մե կե րորդ բա ժի նը։

Այս պես՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով ժա ռան գե լու իրա-
վունք ունե ցող ան ձանց շրջա նա կը, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու եղա նակ նե րը, միա ժա մա-
նակ նա խա տե սել է նաև այն ժամ կե տը, որի ըն թաց քում կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյու-
նը։

Վճռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար որ պես 
ընդ հա նուր կա նոն սահ ման ված է վե ցամս յա ժամ կետ, որը սկսում է հաշ վարկ վել ժա ռան գու-
թյան բաց ման օր վա նից։ Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու այլ 
ժամ կետ ներ է սահ մա նել այն ան ձանց հա մար, որոնք ժա ռան գու թյան իրա վունք են ստա ցել 
ժա ռան գու թյու նից այլ ժա ռան գի հրա ժար վե լու կամ վեր ջի նիս կող մից ժա ռան գու թյու նը չըն-
դու նե լու դեպ քում։ Մաս նա վո րա պես, ժա ռան գու թյու նից ժա ռան գի հրա ժար վե լու դեպ քում 
ժա ռան գու թյան իրա վունք ստա ցած ան ձինք ժա ռան գու թյու նը կա րող են ըն դու նել ժա ռան-
գու թյան բաց ման օր վա նից հաշ վարկ վող վե ցամս յա ժամ կե տի մնա ցած մա սի ըն թաց քում, 
սա կայն եթե այդ ժամ կե տը պա կաս է երեք ամ սից, ապա ժա ռան գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել 
երեք ամս վա ըն թաց քում։ Իսկ այն ան ձինք, որոնք ժա ռան գու թյան իրա վունք են ստա ցել այլ 
ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյու նը չըն դու նե լու դեպ քում, ապա կա րող են ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից հաշ վարկ վող վե ցամս յա ժամ կե տի ավար տից 
հե տո՝ եռամս յա ժամ կե տում։ Սահ ման ված ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո ժա ռան գու թյան 
ըն դու նու մը հնա րա վոր է միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1228-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված կար գով։ Ընդ որում, նշված կար գա վո րում նե րը կի րա ռե լի են նաև ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նե լու իրա վուն քը փո խան ցե լու (ժա ռան գու թյան տրանս մի սիա) դեպ քում ժա ռան գու-
թյան իրա վուն քի իրաց ման նկատ մամբ (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1229-րդ հոդ ված)։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տը ժա ռան գու թյան 
բաց ման օր վա նից վե ցամս յա ժամ կե տի ավար տից հե տո եռամս յա ժամ կետն է՝ սահ ման ված 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1227-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով։ Բա ցա ռու թյուն է միայն ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գը, երբ հնա րա վոր է ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նել սահ ման ված ժամ կե տի ավար տից հե տո։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ժա մա նա կա-
հատ վածն այն ժա մա նա կա հատ վածն է, որն օրեն քով սահ ման ված է որ պես ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նե լու առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կետ, քա նի որ առա վե լա գույնն այդ ժամ կե տում է 
լուծ վում դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի իրա վա հա ջոր դու թյան 
հար ցը։ Փաս տո րեն, դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան 
հիմ քով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու առա վե լա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը ժա-
ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամս յա ժամ կե տի ավար տից հե տո եռամս յա ժամ կետն է։ 
Իսկ այդ ժամ կե տի ավար տը վկա յում է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հա մար հիմք հան դի սա-
ցած հան գա ման քի վե րաց ման մա սին։ Վեր ջինս էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ այդ ժամ կե տի 
ավար տից հե տո դա տա րա նը պար տա վոր է վերսկ սել գոր ծի վա րույ թը և հա մար ժեք մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի իրա վա հա ջոր դու-
թյան հար ցը պար զե լու նպա տա կով։ Այ սինքն՝ այդ դեպ քում դա տա րա նը, վերսկ սե լով գոր ծի 
վա րույ թը, պետք է հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կի պար զե լու հա մար, թե ժա ռան գու թյունն 
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ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ինչ պես է լուծ վել իրա վա հա-
ջոր դու թյան հար ցը։ Ընդ որում, դրա իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը ևս սահ ման ված է օրենս-
դրու թյամբ, մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծով, 
որի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար-
զում է ի պաշ տո նե («ex officio»): 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 անհ րա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա-
բեր յալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն իրո ղու թյամբ, 
որ վար չա կան դա տա վա րու թյա նը պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի կար գա վի ճա կով 
մաս նակ ցող ֆի զի կա կան ան ձի իրա վա հա ջորդ նե րը տար բեր պատ ճառ նե րով, այդ թվում՝ 
իրենց իրա վա նա խոր դի մաս նակ ցու թյամբ վար չա կան գոր ծի առ կա յու թյան մա սին ան տեղ-
յա կու թյան կամ դի տա վո րու թյամբ, հնա րա վոր է հա մա պա տաս խան դի մում չներ կա յաց նեն 
դա տա րան, և գոր ծի վա րույ թը կա սեց ված մնա լու արդ յուն քում կա րող է վրա հաս նել ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ կե տով նա խա տես ված 
իրա վա կան հետևան քը, հա մա ձայն որի՝ դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան ցան կա ցած փու լում 
կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, եթե գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին որո շում ըն դու նե լուց 
հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում, կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա մանք նե րը չեն վե րա-
ցել (բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված 
հիմ քի), և գոր ծի վա րույթն այդ պայ ման նե րում վերսկ սելն անհ նա րին է: Մինչ դեռ, Վճռա-
բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ դեպ քում կխախտ վի դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե-
րի իրա վունք նե րի միջև ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյու նը, իսկ դա տա վա րու թյան մնա ցած 
մաս նա կից նե րի իրա վունք նե րի դա տա կան պաշտպա նու թյու նը կդառ նա անհ նա րին։

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե վար չա կան գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց վում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով (ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կետ), ապա կա սե-
ցումն առա ջա ցած հան գա ման քը հա մար վում է վե րա ցած՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար 
օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կետն ավարտ վե լու պա հից, և գոր ծի 
վա րույ թը են թա կա է վերսկս ման: Հետևա բար, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով 
սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տի ավար տից հե տո դա տա րա նը պար տա վոր 
է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ վերսկ սել կա սեց ված գոր ծի վա րույ թը և գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե («ex officio») պար զե լու սկզբուն քի պահ պան մամբ ձեռ նա մուխ 
լի նել դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս նակ ցի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը պար զե լուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րի կի րա ռե լիու թյան սահ ման նե րին, նշել է, որ նախ, սույն որոշ մամբ ար տա-
հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կի րա ռե լի են բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ վար-
չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վում է վար չա կան դա տա վա րու թյու նում պա տաս խա նող կամ 
եր րորդ անձ հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով (ե թե վի ճե լի իրա վա հա րա-
բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու թյուն)։ Գոր ծի վա րույ թը սե փա կան նա խա ձեռ-
նու թյամբ վերսկ սե լու դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լի չէ վար չա կան գոր ծի վա րույ-
թը հայց վոր ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով կա սեց վե լու դեպ քում, քա նի որ օրենս դի րը 
հայց վո րի փո խա րին ման հա մար անհ րա ժեշտ է հա մա րել նաև հայց վո րի իրա վա հա ջոր դի 
միջ նոր դու թյան առ կա յու թյու նը (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մաս)։ Այ սինքն՝ հայց վոր ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան դեպ քում վար չա կան գոր ծի վա-
րույ թը վերսկ սե լու հա մար միայն ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված 
առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տի ավար տը բա վա րար չէ, այլ անհ րա ժեշտ է նաև հայց վո-
րի փո խա րին ման վե րա բեր յալ հայց վո րի իրա վա հա ջոր դի միջ նոր դու թյու նը։

Երկ րորդ, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը չեն բա ցա ռում 
գոր ծի վա րույ թի վերսկ սու մը մինչև ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման-
ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տի (ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամս յա 
ժամ կե տի ավար տից հե տո եռամս յա ժամ կետ) ավար տը։ Մաս նա վո րա պես, գոր ծի վա րույ թը 
են թա կա է վերսկս ման նաև այն դեպ քում, երբ մինչև վե րը նշված ժամ կե տի ավար տը դա տա-
րա նին հայտ նի են դառ նում դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս նակ ցի իրա վա հա ջոր դու թյան 
հար ցը լուծ ված լի նե լու վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն ներ։
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ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹԸ

08.07.2020թ.
11. «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հա-

սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը և «Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ակումբ» հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյունն ընդ դեմ Ավե տիք Մի քա յել յա նի ու Յու րիկ Ավագ յա նի, 
վարչ. գործ թիվ ՎԴ/12139/05/18

Խն դիր. Արդ յո՞ք վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով մեր ժել ընտ րու թյուն նե րի ժա մա-
նակ նույն ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց րած կազ մա-
կեր պու թյան կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 214-րդ հոդ վա ծի կար գով 
ներ կա յաց ված՝ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մատ յա նը սահ ման ված կար գով չլրաց-
նե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ հայ ցա-
դի մու մի ըն դու նումն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ այդ խախ տու մը դի տարկ վել է նույն 
ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց րած այլ կազ մա կեր պու-
թյան դի տոր դի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ընտ-
րու թյուն նե րը՝ որ պես ժո ղովր դի իշ խա նու թյան ար տա հայտ ման ուղ ղա կի (ան մի ջա կան) ձև, 
ունեն կարևոր իրա վա կան և քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն: Դ րանք ապա հո վում են ժո ղովր-
դի մաս նակ ցու թյու նը պե տա կան գոր ծե րի կա ռա վար մա նը՝ ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի 
ձևա վոր ման մի ջո ցով: Ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյու նում ընտ րու թյուն նե րի դե րը և նշա-
նա կու թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյու նը ոչ միայն հստակ սահ մա նել է, թե որ 
մար մին ներն են ձևա վոր վում ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով, այլև ամ րագ րել է այն սկզբունք նե-
րը, որոնց վրա հիմն վում է ընտ րա կան իրա վուն քի հա մա կար գը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ Սահ-
մա նա դրու թյան 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ազ գա յին ժո ղո վի և հա մայնք նե րի ավա գա նի նե-
րի ընտ րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հան րաք վե ներն անց կաց վում են ընդ հա նուր, հա վա սար, 
ազատ և ուղ ղա կի ընտ րա կան իրա վուն քի հի ման վրա՝ գաղտ նի քվեար կու թյամբ:

Ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րից է դրանց թա փան ցի կու թյու նը, 
քա նի որ միայն թա փան ցիկ ընտ րու թյուն նե րը կա րող են ապա հո վել ընտ րա կան իրա վուն քի՝ 
վե րը նշված սկզբունք նե րի կի րա ռու մը և ար տա հայ տել ժո ղովր դի կամ քը։ Նշ ված չա փա-
նի շը, օրի նակ, սահ ման ված է «Ան կախ պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան մաս նա կից 
պե տու թյուն նե րում ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի, ընտ րա կան իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րի մա սին» 07.10.2002 թվա կա նի կոն վեն ցիա յում, որը վա վե-
րաց նե լու մա սին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի որո շումն ըն դուն վել է 28.02.2005 թվա կա նին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ընտ րու թյուն նե րի թա փան ցի կու թյու նը և հ րա-
պա րա կայ նու թյունն ապա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ օրենս դի րը «Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենս գիրք» ՀՀ սահ մա նա դրա կան օրեն քով սահ-
մա նել է նաև դի տոր դա կան առա քե լու թյան իրա վուն քը։

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դի տոր դա կան առա քե լու թյու նն ընտ րու թյուն նե-
րի թա փան ցի կու թյու նը և հ րա պա րա կայ նու թյունն ապա հո վե լու արդ յու նա վետ մի ջոց է, որը 
հան րու թյա նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վե րահս կո ղու թյուն իրա կա նաց նել ընտ րու թյուն-
նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման նկատ մամբ: Դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա-
նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը, ի թիվս այլ նի, կա րող 
է նպաս տել ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ օրի նա կա նու թյան ապա հով մա նը, ապա հո վել ընտ-
րա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ ան կախ և ան կողմ նա կալ տե սա կե տի տրա մա դրու մը, 
կան խել ընտ րա խախ տում նե րը, խթա նել ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյու նը և 
նպաս տել ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ հան րու թյան վստա հու թյան աճին:

Օրենս դի րը դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի առջև դրված խնդիր նե րի արդ յու նա վետ իրա կա նա ցումն ապա հո վե լու հա մար 
սահ մա նել է մի շարք իրա վա կան մի ջոց ներ և երաշ խիք ներ՝ նա խա տես ված ինչ պես «Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենս գիրք» ՀՀ սահ մա նա դրա կան օրեն քով, այն պես 
էլ այլ իրա վա կան ակ տե րով: Այս հա մա տեքս տում օրենս դիրն ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
նաև օժ տել է օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյամբ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դիրն ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մատ յա նը սահ ման ված կար գով չլրաց նե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թի հա մար սահ մա նել է որո շա կի կարգ, 
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որի հա մա ձայն՝ այդ գոր ծե րը քննե լու իրա վա սու թյու նը վե րա պա հել է ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նին, իսկ այդ գոր ծե րը հա րու ցե լու նպա տա կով վար չա կան դա տա րան դի մե լու՝ հայ-
ցա դի մում ներ ներ կա յաց նե լու իրա վունք է վե րա պա հել նաև այդ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա-
նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րին՝ ան կախ իրա վա սու ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից վար չա կան իրա վա խախտ ման 
վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյուն կազմ ված լի նե լու հան գա ման քից: Ընդ որում, Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծով ան ձին վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վունք ունե ցող ան-
ձանց շար քում նա խա տե սե լով նաև այդ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա-
քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ օրենս դի րը վեր ջին նե-
րիս նշված իրա վուն քի իրա ցու մը որևէ ձևով չի պայ մա նա վո րել հա մա պա տաս խան վար չա-
կան իրա վա խախ տու մը հենց իրենց դի տոր դի կող մից դի տարկ ված լի նե լու հան գա ման քով: 
Ավե լին, եթե օրենս դի րը նույն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի վար չա կան դա տա րան 
դի մե լու իրա վունք է վե րա պա հել նույն մա սում նշված հիմ քե րից որևէ մե կի պար տա դիր առ-
կա յու թյան պայ ման նե րում, ապա 2.1-րդ մա սով նա խա տես ված՝ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի իրաց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման է հա մա րել միայն 
օրեն քով նա խա տես ված դեպ քը՝ կոնկ րետ դեպ քում օրեն քով այդ սուբ յեկտ նե րին դա տա րան 
դի մե լու իրա վուն քի վե րա պա հու մը (տվյալ դեպ քում նման հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված 
է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 223-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
կե տով): Այ սինքն՝ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ ան ձին Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը ծա գում է այդ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
հայց վոր կազ մա կեր պու թյան կող մից դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց վե լու փաս-
տի ուժով, իսկ հա մա պա տաս խան խախ տու մը հենց հայց վոր հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյան դի տոր դի կող մից դի տարկ ված լի նե լը այդ կազ մա կեր պու թյան՝ դա տա րան դի մե լու 
իրա վուն քի իրաց ման պայ ման չէ:

Վե րը նշված եզ րա հան գու մը բխում է նաև ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում 
ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ իրա կա նաց վող դի տոր դա կան առա քե լու թյան դե րից և նշա նա-
կու թյու նից: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան 
առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2.1-րդ մա սով սահ ման ված իրենց իրա վունքն իրաց նում են ընտ-
րու թյուն նե րի ժա մա նակ իրենց առջև դրված խնդիր նե րը (օ րի նակ՝ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա-
նակ օրի նա կա նու թյան ապա հով մա նը նպաս տե լը, ընտ րա խախ տում նե րը կան խե լը, ընտ րա-
կան գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյու նը խթա նե լը) իրա կա նաց նե լու շրջա նակ նե րում, ուս տի, 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե նան օրեն քով սահ ման ված ընտ րա խախ տում նե րի վե րա բեր-
յալ տե ղե կու թյուն նե րի տի րա պե տե լու դեպ քում հա մա պա տաս խան իրա վա խախ տու մը կա-
տա րած ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջով դի մել դա տա-
րան՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե որն է (ով է) այդ ընտ րա խախտ ման վե րա բեր յալ հայց-
վո րի տե ղե կատ վու թյան աղբ յու րը:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով սույն գոր ծի փաս տե րը, ար ձա նագ-
րել է, որ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ նույն ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա կան առա-
քե լու թյուն իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյունն ունի ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա-
մատ յա նը սահ ման ված կար գով չլրաց նե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վունք՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
այդ խախ տու մը դի տարկ վել է հենց հայց վոր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի, 
թե՝ նույն ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց րած այլ կազ-
մա կեր պու թյան դի տոր դի կող մից:
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Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Բար սեղ յան
Դա տա վոր ներ՝ Տ. Նա զար յան

Ս. Թո րոս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի մար տի 06-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Շահ բազ Շահ բազ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 11.09.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ Իրի նա 
Մաթևոս յա նի հայ ցի ընդ դեմ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի, «Էյչ Էս Բի Սի բանկ Հա յաս տան» 
ՓԲԸ-ի, Շահ բազ Շահ բազ յա նի, Հայկ Պո ղոս յա նի, Լու սի նե Մաթևոս յա նի, եր րորդ անձ 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող ծա ռա-
յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն) Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի՝ գույքն ար գե լան քից 
հա նե լու պա հան ջի մա սին, 
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1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Իրի նա Մաթևոս յա նը պա հան ջել է հա նել Երևան քա ղա քի 

Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ ված ար-
գե լանք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան 
շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 25.01.2013 թվա կա նին տրված թիվ 
ԵԱԴԴ/0080/02/13 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված թիվ 01/06-408/13, 
այ նու հետև, 01/06-2106/13 հա մա րը ստա ցած կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում 
Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի՝ 
04.02.2013 թվա կա նի որոշ մամբ կի րառ ված ար գե լան քը, Երևան քա ղա քի Աջափն յակ 
և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 18.11.2013 
թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1472/02/13 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա-
րուց ված թիվ 01/06-7560/13 կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյան 
Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի՝ 13.12.2013 
թվա կա նի որոշ մամբ կի րառ ված ար գե լան քը, Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա-
շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 08.05.2012 թվա կա-
նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված թիվ 
01/06-2322/12, այ նու հետև, 01/06-3619/12, 01/06-1638/14 հա մար նե րը ստա ցած կա տա րո-
ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ-
թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ մամբ կի րառ ված ար գե լան քը և Երևան 
քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի՝ 21.11.2012 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 կա տա րո ղա կան թեր թի 
հի ման վրա հա րուց ված թիվ 01/06-5601/12, այ նու հետև, 01/06-1489/13 հա մա րը ստա ցած 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ 
և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի՝ 14.12.2012 թվա կա նի որոշ մամբ կի րառ-
ված ար գե լան քը: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Փի լոս յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 30.01.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
11.09.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Շահ բազ Շահ բազ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 30.01.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Շահ բազ Շահ բազ յա նը: 
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցու ցի չը: 

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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 39րդ հոդ վա ծի 

1ին մա սը: 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տար կով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից, ի կա-

տա րումն Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 27.02.2014 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի, Լու սի-
նե Մաթևոս յա նի դրա մա կան պար տա վո րու թյան դի մաց բաժ նե մա սի ար ժե քի հա տու ցում 
կա տա րե լու հիմ քով Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա-
րա նի նկատ մամբ Լու սի նե Մաթևոս յա նի իրա վունք նե րը փո խանց վել են Իրի նա Մաթևոս-
յա նին, ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 
ծա գում է պե տա կան գրանց ման պա հից, հետևա բար տվյալ պա րա գա յում վե րը նշված 
գույ քը հան դի սա ցել է Լու սի նե Մաթևոս յա նի սե փա կա նու թյու նը և վեր ջի նիս նկատ մամբ 
սնան կու թյան վա րույթ հա րուց ված լի նե լու պայ ման նե րում Դա տա րա նը չէր կա րող վե-
րաց նել սահ մա նա փա կում նե րը վե րը նշված գույ քի նկատ մամբ: 
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Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 11.09.2018 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել կամ գործն ուղար կել 
նոր քննու թյան:

2.1. Ծա ռա յու թյան վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ գույ քի նկատ մամբ սե-

փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է պե տա կան գրանց ման պա հից, հետևա բար տվյալ 
դեպ քում Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 հաս ցեում գտնվող 
բնա կա րա նը հան դի սա ցել է պար տա պան Լու սի նե Մաթևոս յա նի սե փա կա նու թյու նը և 
վեր ջի նիս նկատ մամբ հա րուց ված է եղել սնան կու թյան վա րույթ: 

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը՝
1. 17.08.2005 թվա կա նին տրված՝ ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց-

ման թիվ 1986158 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Աջափն յակ վար չա կան շրջա նի 
Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նը հա մա տեղ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով գրանց ված է Ան ժե լա Կա րա պետ յա նի, Լու սի նե Մաթևոս-
յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա նի և Ալ բերտ Վարդ խա թուն յա նի ան վամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
7-9):

2. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 25.01.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/0080/02/13 
կա տա րո ղա կան թեր թի հա մա ձայն՝ «Էյչ-Էս- Բի- Սի բանկ Հա յաս տան» ՓԲ ըն կե րու թյան 
ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը՝ հայ ցի ապա հով ման մի ջոց կի րա ռե լու մա սին, բա վա-
րար վել է և որոշ վել է հայ ցագ նի՝ 322.602,1 ՀՀ դրա մի չա փով ար գե լանք դնել պա տաս խա-
նող Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող գույ քի և  դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 40):

3. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Ավագ յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» 04.02.2013 թվա կա-
նի որոշ մամբ Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի 25.01.2013 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/0080/02/13 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման 
վրա հա րուց վել է թիվ 01/06-408/13 կա տա րո ղա կան վա րույ թը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 41):

4. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Ավագ յա 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» 04.02.2013 թվա կա նի 
որո շում նե րի հա մա ձայն՝ հա րուց ված թիվ 01/06-408/13 կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա-
նակ նե րում պար տա պան Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող դրա մա կան մի ջոց նե րի և 
գույ քի վրա ար գե լանք է դրվել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 42, 44):

5. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա-
րող Ա. Ավագ յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին» 27.02.2013 թվա կա նի 
որոշ մամբ թիվ 01/06-408/13 կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է և կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում ար գե լանք է դրվել պար տա պան Լու սի նե Մաթևոս յա նին 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող՝ ք. Երևան, Բա շին ջաղ յան 188-րդ 
շենք, թիվ 32 բնա կա րա նի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 46):

6. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 09.04.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/0080/02/13 
կա տա րո ղա կան թեր թի հա մա ձայն՝ նույն դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի վճռով վճռվել 
է Լու սի նե Սեր յո ժա յի Մաթևոս յա նից հօ գուտ «Էյչ-Էս- Բի- Սի բանկ Հա յաս տան» ՓԲ ըն-
կե րու թյան բռնա գան ձել 419.054,10 ՀՀ դրամ, որից 332.602,10 ՀՀ դրամ՝ որ պես վար կի 
հիմ նա կան պարտ քի գու մար, նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար՝ 6.452 
ՀՀ դրամ, 80.000 ՀՀ դրամ՝ փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 47):
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7. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Բ. Գ րի գոր յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին» 03.05.2013 թվա-
կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ թիվ 01/06-408/13 ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
վերսկս վել է և ստա ցել 01/06/-2106/13 հա մա րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 48):

8. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Բ. Գ րի գոր յա նի՝ (թիվ 01/06/-2106/13 կա տա րո ղա կան վա րույթ) «Կա տա րո ղա կան 
վա րույթն ավար տե լու մա սին» 27.06.2013 թվա կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ար գե լանք է դրվել Լու սի նե Մաթևոս յա նին հա մա տեղ սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող՝ ք. Երևան, Բա շին ջաղ յան 188-րդ շենք, թիվ 32 
բնա կա րա նի վրա և պար տա տի րոջն առա ջարկ վել է դի մել գույ քի վայ րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րան՝ պար տա պա նի բաժ նե մասն առանձ նաց նե լու և  դրա վրա բռնա-
գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 49):

9. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 18.11.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1472/02/13 
կա տա րո ղա կան թեր թի հա մա ձայն՝ նույն դա տա րա նի կող մից Շահ բազ Շահ բազ յա նի 
միջ նոր դու թյու նը՝ հայ ցի ապա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին, բա վա րար վել է և որոշ-
վել է հայ ցագ նի՝ 1.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով ար գե լանք դնել պա տաս խա նող Լու սի նե 
Մաթևոս յա նին պատ կա նող գույ քի և  դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 50):

10. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Բ. Գ րի գոր յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու», «Պար տա պա նի դրա մա-
կան մի ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին», «Պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք 
դնե լու մա սին» 13.12.2013 թվա կա նի որո շում նե րի հա մա ձայն՝ Աջափն յակ և Դավ թա շեն 
վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 18.11.2013 թվա կա նի թիվ 
ԵԱԴԴ/1472/02/13 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց վել է թիվ 01/06-7560/13 կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը, որի շրջա նակ նե րում ար գե լանք է դրվել Լու սի նե Մաթևոս յա նին 
պատ կա նող ան շարժ և շար ժա կան գույ քի, ինչ պես նաև 1.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով՝ դրա-
մա կան մի ջոց նե րի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 51-52, 54):

11. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 08.05.2012 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 
կա տա րո ղա կան թեր թի հա մա ձայն՝ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի միջ նոր դու թյու նը՝ հայ ցի 
ապա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու մա սին, բա վա րար վել է և որոշ վել է հայ ցագ նի չա փով 
ար գե լանք դնել պա տաս խա նող Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող գույ քի և  դրա մա կան 
մի ջոց նե րի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 56):

12. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր 
կա տա րող Ա. Ավագ յա նի՝ 28.05.2012 թվա կա նի «Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու 
մա սին» և 11.06.2012 թվա կա նի «Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին» որո-
շում նե րի հա մա ձայն՝ Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի՝ 08.05.2012 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 կա տա րո ղա կան 
թեր թի հի ման վրա հա րուց վել է թիվ 01/06-2322/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ար գե-
լանք է դրվել Լու սի նե Մաթևոս յա նին հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ-
կա նող՝ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի վրա (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 58, 60):

13. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 14.08.2012 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 կա-
տա րո ղա կան թեր թի հա մա ձայն՝ նույն դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի վճռով վճռվել է 
Լու սի նե Սեր յո ժա յի Մաթևոս յա նից, «Եվ րոք լի նինգ» ՍՊԸ-ից հա մա պար տու թյան կար գով 
հօ գուտ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի բռնա գան ձել 1.231.481 ՀՀ դրամ, որից՝ վար կի մնա ցոր դը 
1.000.000 ՀՀ դրամ, տո կո սը՝ 204.481 ՀՀ դրամ, միան վագ վճար նե րը՝ 27.000 ՀՀ դրամ և 
24.629,60 ՀՀ դրա մը՝ նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, ինչ պես նաև բռնա-
գան ձել վար կի մնա ցոր դի՝ 1.000.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ պայ մա նագ րով սահ ման ված 
օրա կան 0,1 տո կոս տո կո սա դրույ քը՝ հաշ վարկ ված 27.04.2012 թվա կա նից մինչև պար տա-
վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 61):
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14. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Ավագ յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին» 31.08.2012 թվա-
կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ թիվ 01/06-2322/12 ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
վերսկս վել է և ստա ցել 01/06-3619/12 հա մա րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 63):

15. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Ավագ յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին» 15.10.2012 թվա-
կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ար գե լանք է 
դրվել Լու սի նե Մաթևոս յա նին հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող՝ ք. 
Երևան, Բա շին ջաղ յան 188-րդ շենք, թիվ 32 բնա կա րա նի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 64): 

16. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 21.11.2012 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 կա տա րո ղա կան 
թեր թի հա մա ձայն՝ նույն դա տա րա նի որոշ մամբ Հայկ Պո ղոս յա նի միջ նոր դու թյու նը բա-
վա րար վել է և որոշ վել է հայ ցագ նի՝ 2.300.000 ՀՀ դրա մի չա փով ար գե լանք դնել սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քով Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող գույ քի կամ դրա մա կան մի-
ջոց նե րի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 69):

17. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Ավագ յա նի՝«Կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին», «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» 14.12.2012 թվա կա նի որո շում նե րի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի 
Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
21.11.2012 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց վել 
է թիվ 01/06-5601/12 կա տա րո ղա կան վա րույ թը և ար գե լանք է դրվել Լու սի նե Մաթևոս յա-
նին պատ կա նող դրա մա կան մի ջոց նե րի և գույ քի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 70, 72-73): 

18. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից 18.03.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 
կա տա րո ղա կան թեր թի հա մա ձայն՝ նույն դա տա րա նի 05.02.2013 թվա կա նի վճռով վճռվել 
է Լու սի նե Մաթևոս յա նից հօ գուտ Հայկ Պո ղոս յա նի բռնա գան ձել 2.300.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես փո խա ռու թյան գու մար: Միա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ 
հոդ վա ծի կի րառ մամբ՝ Լու սի նե Մաթևոս յա նից հօ գուտ Հայկ Պո ղոս յա նի բռնա գան ձել 
պարտ քի գու մա րի՝ 2.300.000 ՀՀ դրա մի տո կոս ներ՝ սկսած 16.09.2012 թվա կա նից մինչև 
պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման պա հը՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա-
հատ ված նե րի հա մար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար-
կա յին դրույ քա չա փի և 300.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու-
թյան գու մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 77):

19. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Սո ղո մոն յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին» 02.04.2013 
թվա կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ թիվ 01/06-5601/12 ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
վերսկս վել է և ստա ցել 01/06-1489/13 հա մա րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 78):

20. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Ա. Ավագ յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին» 29.05.2013 թվա-
կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ար գե լանք է 
դրվել Լու սի նե Մաթևոս յա նին հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ք. 
Երևան, Բա շին ջաղ յան 188-րդ շենք, թիվ 32 բնա կա րա նի վրա և պար տա տի րոջն առա-
ջարկ վել է դի մել գույ քի վայ րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ պար տա պա նի 
բաժ նե մասն առանձ նաց նե լու և  դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջով (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 79):

21. Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/0081/02/13 օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած վճռով քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ըստ հայ ցի «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի ընդ դեմ Լու-
սի նե Մաթևոս յա նի, եր րորդ ան ձինք Ան ժե լա Կա րա պետ յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա նի, Ալ-
բերտ Վարդ խա թուն յա նի՝ ընդ հա նուր գույ քում պար տա պա նի բա ժի նը որո շե լու, բնե ղե նով 
առանձ նաց նե լու, դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում ընդ հա նուր գույ քը հրա պա րա կա յին 
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սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու, պար տա պա նի բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե-
լու պա հանջ նե րի մա սին, և ըստ վե ճի առար կա յի նկատ մամբ ինք նու րույն պա հանջ ներ-
կա յաց նող եր րորդ անձ Հայկ Պո ղոս յա նի հայ ցի ընդ դեմ Լու սի նե Մաթևոս յա նի, Ան ժե լա 
Կա րա պետ յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա նի, Ալ բերտ Վարդ խա թուն յա նի՝ ընդ հա նուր գույ քում 
պար տա պա նի բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջի մա սին, վճռվել է. «Ամե-
րիա բանկ» ՓԲԸ-ի հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի, վե ճի առար կա յի նկատ մամբ ինք նու-
րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ անձ Հայկ Պո ղոս յա նի հայ ցը բա վա րա րել. Իրի նա 
Մաթևոս յա նին թույ լատ րել վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո մեկ ամս վա ըն թաց-
քում գնե լու Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նում 
Լու սի նե Մաթևոս յա նի 1/4 բա ժի նը՝ 4.390.000 ՀՀ դրա մով, և այդ գու մա րը բաշ խել «Ամե-
րիա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան՝ ի կա տա րումն Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն 
վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի թիվ 
ԵԱԴԴ/0434/02/12 վճռի պա հանջ նե րի, և Հայկ Պո ղոս յա նի՝ ի կա տա րումն Երևան քա ղա քի 
Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
05.02.2013 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 վճռի (թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 վճռի հի ման վրա 
20.03.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 կա տա րո ղա կան թեր թի) պա հանջ նե-
րի, միջև: Գու մա րը վճա րե լուց հե տո դա դա րեց նել Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 
188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նում բաժ նի նկատ մամբ Լու սի նե Մաթևոս յա նի սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քը, և նույն բաժ նի նկատ մամբ ճա նա չել Իրի նա Մաթևոս յա նի սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քը: Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց 
հե տո մեկ ամս վա ըն թաց քում Լու սի նե Մաթևոս յա նի բա ժի նը ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու 
դեպ քում Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նը հրա-
պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռել և ստաց ված գու մա րից Լու սի նե Մաթևոս յա-
նին պատ կա նող 1/4 բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծել ի կա տա րումն Երևան քա ղա քի 
Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
03.07.2012 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 վճռի և Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա-
շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 05.02.2013 թվա կա նի 
թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 վճռի (թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12/ վճռի հի ման վրա 20.03.2013 թվա կա նին 
տրված թիվ ԵԱԴԴ/1291/02/12 կա տա րո ղա կան թեր թի) պա հանջ նե րի: Ս տաց ված գու մա րի 
3/4 մա սը հա վա սա րա պես բաշ խել Ան ժե լա Կա րա պետ յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա նի, Ալ բերտ 
Վարդ խա թուն յա նի միջև (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-20): 

22. «Արա րատ բանկ» ԲԲԸ-ի կող մից տրված 15.04.2014 թվա կա նի թիվ 000150/90496430/ 
և 000149 /303474760/ վճար ման ան դոր րագ րե րի հա մա ձայն՝ Իրի նա Մաթևոս յա նը որ պես 
դրա մա կան պար տա վո րու թյան դի մաց բաժ նե մա սի ար ժե քի հա տու ցում Հայկ Պո ղոս յա-
նին վճա րել է 2.490.000 ՀՀ դրամ, «Ամե րիա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյա նը՝ 1.900.000 ՀՀ դրամ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

23. «Ամե րիա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր 
պաշ տո նա կա տար Գ. Թա ռում յա նի կող մից Ծա ռա յու թյան Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ-
նի պե տին հաս ցեագրված 22.04.2014 թվա կա նի գրու թյամբ հայտն վել է, որ ի կա տա րումն 
թիվ ԵԱԴԴ/0081/02/13 կա տա րո ղա կան թեր թի՝ Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից կա մա վոր 
մար վել են պար տա պան Լու սի նե Մաթևոս յա նի՝ «Ամե րիա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան նկատ-
մամբ ունե ցած բո լոր պար տա վո րու թյուն նե րը և առա ջարկ վել է նշված հիմ քով կար ճել հա-
րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 67):

24. Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա-
տա րող Գ. Ար զու ման յա նի՝ «Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին» 25.04.2014 
թվա կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը կա տար ված լի նե լու 
հիմ քով որոշ վել է ավար տել 03.04.2014 թվա կա նին վերսկս ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 68):

25. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի 
28.04.2014 թվա կա նի թիվ Մ-23/04/2014-1-0159 որոշ մամբ՝ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ-
յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի նկատ մամբ Իրի նա Մաթևոս յա նի իրա-
վուն քի պե տա կան գրան ցու մը մերժ վել է «Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան 
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գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով սահ ման ված հիմ-
քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10):

26. Թիվ ԵԱԴԴ/0043/04/15 սնան կու թյան գոր ծով Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և 
Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.06.2015 
թվա կա նի որոշ մամբ Շահ բազ Շահ բազ յա նի դի մու մը՝ Լու սի նե Սեր յո ժա յի Մաթևոս յա նին 
սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, ըն դուն վել է վա րույթ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 14):

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 394-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տի իմաս տով, այն է՝ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, քա նի որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից թույլ է 
տրվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի, 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի այն պի սի 
խախ տում, որով խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, և որը 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա դրում նե րին. 

1. ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի կող մից պար տա պան հա մա սե փա կա նա
տի րոջ պարտ քը մա րե լը բա վա րա՞ր է արդ յոք ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա
պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի դա դար ման և վեր ջի նիս բաժ նի 
նկատ մամբ պար տա պա նի պարտ քը մա րած ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի սե
փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման հա մար: 

2. ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ վեճ ծա գե լու դեպ քում 
շա հագրգիռ ան ձի՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված հայ ցը քննու թյան 
են թա կա՞ է արդ յոք գույ քի գտնվե լու վայ րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում այն 
դեպ քում, երբ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը նե րառ ված է սնան կու թյան գոր ծով պար տա
պա նի գույ քա յին զանգ վա ծում: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ բաժ նա յին 
կամ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում 
նրա պար տա տերն իրա վունք ունի ընդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն առանձ-
նաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նել՝ դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե բա-
ժի նը բնե ղե նով առանձ նաց նել անհ նար է կամ դրա դեմ առար կում են բաժ նա յին կամ 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րը, պար տա տերն իրա վունք ունի ընդ-
հա նուր սե փա կա նու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րից պա հան ջել շու կա յա կան գնով գնե լու 
պար տա պա նի բա ժի նը՝ պարտ քը մա րե լու հա մար: Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մնա ցած 
մաս 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 ընդ հա նուր սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քում պար տա պա նի բաժ նի վրա՝ նույն օրենսգրքի 197-րդ հոդ վա ծին 
հա մա պա տաս խան:

ՀՀ 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, ար-
ձա նագ րել է, որ ընդ հա նուր գույ քում բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գը զու գակ ցում է ինչ պես ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան մեջ պար տա պան մաս նակ ցի, պար տա տի րոջ, այն պես էլ մյուս սե փա-
կա նա տե րե րի շա հե րը: Մաս նա վո րա պես՝ վեր ջին նե րիս շա հե րից ել նե լով՝ սահ ման ված 
է, որ բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լը հնա րա վոր է միայն պար տա պա նի մոտ այլ 
գույ քի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում: Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից ներն 
իրա վունք ունեն շու կա յա կան գնով գնե լու գույ քի այն բա ժի նը, որի վրա բռնա գան ձում 
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է տա րած վում: Ընդ որում, վա ճառ քից ստաց ված գու մա րը կուղղ վի պարտ քի մար մա-
նը: Իսկ պար տա տի րոջ շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար սահ ման ված է, որ վեր ջինս 
իրա վունք ունի պա հան ջե լու ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով առանձ նաց նել պար տա պա-
նի բա ժի նը՝ դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար, ինչ պես նաև իրա վունք ունի 
առա ջար կե լու ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րին գնել պար տա պա նի 
բա ժի նը, իսկ վեր ջին նե րիս կող մից հրա ժար վե լու դեպ քում՝ պա հան ջել ընդ հա նուր սե-
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը վա ճա ռել հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով 
(տե՛ս «ՎՏԲ Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸն  ընդ դեմ Դե րե նիկ Մար գար յա նի և մյուս նե րի թիվ 
ԳԴ4/0306/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.11.2013 թվա կա նի 
որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ընդ հա նուր սե փա-
կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի՝ պար տա պա նի բաժ նե մասն առանձ նաց նե լու անհ նա րի-
նու թյան կամ բաժ նե մա սը բնե ղե նով առանձ նաց նե լու պա հան ջի դեմ առար կե լու դեպ քում 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից ներն իրա վունք են ստա նում գնե լու ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան մեջ պար տա պա նի բա ժի նը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200-րդ 
հոդ վա ծի հիմ քով ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի քննու թյան պայ ման նե րում ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից պա հանջ վում է կոնկ րետ և հա մար ժեք գոր ծո ղու թյուն-
նե րի կա տա րում, որոնք ուղղ ված են ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մեջ պար տա պա նի բաժ-
նի գնմա նը՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով: Հա կա ռակ դեպ քում օրենս դի րը նա խա տե սել 
է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քից բաժ նի առանձ նաց ման և/ կամ դրա 
իրաց ման կարգ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով 
(տե՛ս ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Իջևա նի տա րած
քա յին հար կա յին տես չու թյունն ընդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հ ռիփ սի մե Մա րան յա նի, եր
րորդ ան ձինք Սամ վել, Սոս և Ավե տիք Սարգս յան նե րի թիվ ՏԴ/0045/02/14 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ բո լոր այն դեպ քե-
րում, երբ պար տա պան չհան դի սա ցող ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ 
առ կա է հա մա ձայ նու թյուն գնե լու պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ բա ժի նը, ապա 
վեր ջինս պար տա վոր է կա տա րել կոնկ րետ և հա մար ժեք գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ուղղ ված 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մեջ պար տա պա նի բաժ նի գնմա նը: Ընդ որում, Վճռա բեկ 
դա տա րանն ընդգ ծում է, որ պար տա տի րոջ հան դեպ առ կա պար տա վո րու թյան կա տա-
րու մը պար տա պան չհան դի սա ցող ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի կող մից չի 
կա րող հա մար վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն պար տա պա նի բաժ նի ձեռք բե րում, քա նի որ օրենս դի րը վե րո հիշ յալ իրա վա կան 
նոր մով սահ մա նել է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի՝ պար տա պա նի բա ժի նը 
շու կա յա կան գնով գնե լու իրա վուն քը, ին չը են թա դրում է պար տա պա նի բաժ նե մա սի 
օտա րում՝ զու գորդ ված ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա պա նի սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի դա դար մամբ և ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա պա նի ունե-
ցած բաժ նի նկատ մամբ այդ բա ժի նը շու կա յա կան գնով ձեռք բե րած ընդ հա նուր սե փա-
կա նու թյան մաս նակ ցի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ մամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նի 
նման հետևու թյու նը բխում է այն հան գա ման քից, որ պար տա պա նի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը, որ պես սուբ յեկ տի՝ օրեն քով և այլ իրա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ-
պան վող իրա վունք, դա դար ման են թա կա է միայն օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում, 
իսկ տվյալ դեպ քում օրեն քը որ պես պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի դա դար ման հիմք՝ նա խա տե սել է ոչ թե այլ ան ձի (այդ թվում՝ մյուս հա-
մա սե փա կա նա տի րոջ) կող մից պար տա պա նի պարտ քի մա րու մը, այլ՝ շու կա յա կան գնով 
ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նում պար տա պա նին պատ կա նող բաժ նի գնու մը՝ վա ճառ քից 
ստաց ված գու մա րը պարտ քի մար մանն ուղ ղե լու նպա տա կով: Ուս տի, բո լոր այն դեպ-
քե րում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը վկա յա կո չում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
200-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված իրա կար գա վոր ման հի ման վրա պար տա-
պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ պարտ քը մա րե լու արդ յուն քում պար տա պա նի բաժ նի 
նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման հան գա ման քը, ապա վեր ջինս 
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պար տա վոր է ապա ցու ցել պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ և իր միջև պար տա-
պա նի բաժ նի օտար ման գոր ծարք կնքված լի նե լու և այդ գոր ծար քից ստաց ված գու մա րը 
պարտ քի մար մանն ուղ ղե լու փաս տե րի առ կա յու թյու նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ-
մամբ պե տա կան գրանց ման են թա կա իրա վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա հից: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և այլ գույ քա յին իրա վունք նե րը, այդ իրա-
վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցումն ու դա դա րու մը են թա-
կա են պե տա կան գրանց ման: Գ րանց ման են թա կա են՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քը, օգ տա գործ ման իրա վուն քը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ նե րը, ինչ պես 
նաև սույն օրենսգրքով և այլ օրենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ այլ իրա վունք նե րը:

«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրան ցու մը նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով պե-
տա կան գրան ցում իրա կա նաց նող մարմ նի կող մից իրա կա նաց ման են թա կա պար տա-
դիր գոր ծա ռույթ է, որն ուղղ ված է պե տու թյան կող մից գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի 
ծագ ման, փո փոխ ման, փո խանց ման, դա դար ման և սահ մա նա փա կում նե րի ճա նաչ ման, 
ինչ պես նաև պե տու թյան կող մից գույ քի նկատ մամբ գրանց ված իրա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան, ան շարժ գույ քի պե տա կան միաս նա կան կա դաստ րի տվյալ նե րի հա վա-
քագրման, մատ չե լիու թյան, օբ յեկ տի վու թյան, անընդ հա տու թյան ու միաս նա կա նու թյան 
ապա հով մա նը:

«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրանց ման հիմ նա կան սկզբունք ներն ու խնդիր ներն են՝ 
1) պե տու թյան կող մից գույ քի նկատ մամբ գրանց ված իրա վունք նե րի, սահ մա նա փա կում-
նե րի ճա նա չու մը, երաշ խա վո րու մը և պաշտ պա նու թյու նը, 2) գույ քի նկատ մամբ իրա վունք-
նե րի, սահ մա նա փա կում նե րի, գույ քի կա դաստ րա յին գնա հատ ման, հաշ վառ ման տվյալ-
նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի ստեղ ծու մը և կա ռա վա րու մը, 3) գույ քի 
և  դրա նկատ մամբ գրանց ված իրա վունք նե րի, սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ տվյալ-
նե րի մատ չե լիու թյան, օբ յեկ տի վու թյան, անընդ հա տու թյան և միաս նա կա նու թյան ապա-
հո վու մը, 4) ան շարժ գույ քի շու կա յի կա յաց մանն աջակ ցու թյու նը:

«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 18-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րը և սահ մա նա փա կում-
ներն ունեն իրա վա բա նա կան ուժ՝ ան կախ պե տա կան գրան ցու մից՝ 1) մինչև նույն օրեն քի 
ըն դու նու մը՝ հա սա րա կա կան կա րիք նե րի հա մար, գծա յին և ին ժե նե րատ րանս պոր տա յին 
կա ռույց նե րի (է լեկտ րա հա ղոր դակ ցու թյան, ռա դիո հե ռա խո սա կա պի, ջրագ ծե րի, ջրանցք-
նե րի, եր կաթգ ծի, ավ տո ճա նա պարհ նե րի և այլն), շի նու թյուն նե րի սպա սարկ ման և պահ-
պան ման նպա տա կով մուտ քի իրա վուն քը, 2) ամու սին նե րի, երե խա նե րի և խ նամ քի տակ 
գտնվող այլ ան ձանց իրա վունք նե րը, որոնք սահ ման ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օրենս դրու թյամբ, եթե նույ նիսկ այդ իրա վունք ներն առան ձին չեն գրանց վել, 3) Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված, ընդ հա նուր կա նոն և ար գելք 
հան դի սա ցող սահ մա նա փա կում նե րը (ա ռող ջա պա հա կան, պաշտ պա նա կան, շրջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պան ման և այլն), 4) մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու-
թյամբ սահ ման ված կար գով գրան ցու մը՝ է լեկտ րաէ ներ գիա բաշ խող ըն կե րու թյուն նե րի 
օգ տին նույն օրեն քով սահ ման ված սեր վի տու տը:

Վե րոգրյալ իրա վա կան նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև օրեն քը նա խա տե սում է ան ձանց քա ղա քա ցիա-
կան իրա վունք նե րի ծագ ման մի շարք հիմ քեր (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մաս), սա կայն միա ժա մա նակ նա խա տե սում է նաև պար տա դիր պա հանջ՝ պե-
տա կան գրանց ման են թար կե լու այն իրա վունք նե րը, որոնք օրեն քի հի ման վրա են թա կա են 
այդ պի սի գրանց ման: Ընդ որում, գույ քի նկատ մամբ պե տա կան գրանց ման են թա կա իրա-
վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա հից, ին չը են թա դրում է, որ նույ նիսկ օրեն քով 
նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ պե տա կան գրանց ման են թա կա իրա-
վունք նե րի ծագ ման հա մար: Նշ վա ծից բա ցա ռու թյուն է նա խա տես ված «Գույ քի նկատ մամբ 
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իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 18-րդ հոդ վա ծով, որով սահ ման-
ված են գույ քի նկատ մամբ այն իրա վունք նե րը և սահ մա նա փա կում նե րը, որոնք 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՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 135-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, ի թիվս այլ նի, պե տա կան գրանց ման 
են թա կա իրա վունք է հա մար վում նաև ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քը, ար ձա նագ րում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը վկա-
յա կո չում է օրեն քով նա խա տես ված այս կամ այն հիմ քով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իր 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման հան գա ման քը, ապա վեր ջինս պար տա վոր է ապա-
ցու ցել նաև այն փաս տը, որ օրեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան գրանց ման է են-
թար կել իր վե րո հիշ յալ իրա վուն քը: 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ
մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 17.08.2005 թվա կա նին տրված՝ ան շարժ գույ քի սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման թիվ 1986158 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի 
Աջափն յակ վար չա կան շրջա նի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 հաս ցեում գտնվող 
բնա կա րա նը հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով գրանց ված է Ան ժե լա Կա րա պետ յա նի, 
Լու սի նե Մաթևոս յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա նի և Ալ բերտ Վարդ խա թուն յա նի ան վամբ:

Վե րո հիշ յալ բնա կա րա նի նկատ մամբ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե-
րի հի ման վրա կի րառ ված են մի շարք ար գե լանք ներ, մաս նա վո րա պես՝ Երևան քա ղա քի 
Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա-
նի՝ 25.01.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/0080/02/13 կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման 
վրա հա րուց ված թիվ 01/06-408/13, այ նու հետև, 01/06-2106/13 հա մա րը ստա ցած կա-
տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և 
Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի՝ 04.02.2013 թվա կա նի որոշ մամբ կի րառ ված 
ար գե լան քը, Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 18.11.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1472/02/13 
կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված թիվ 01/06-7560/13 կա տա րո ղա կան վա-
րույ թի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի 
հար կա դիր կա տա րո ղի՝ 13.12.2013 թվա կա նի որոշ մամբ կի րառ ված ար գե լան քը, Երևան 
քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի՝ 08.05.2012 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 կա տա րո ղա կան թեր-
թի հի ման վրա հա րուց ված թիվ 01/06-2322/12, այ նու հետև 01/06-3619/12, 01/06-1638/14 
հա մար նե րը ստա ցած կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյան Երևան 
քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ մամբ կի րառ ված 
ար գե լան քը և Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 21.11.2012 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 
կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված թիվ 01/06-5601/12, այ նու հետև 01/06-
1489/13 հա մա րը ստա ցած կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում Ծա ռա յու թյան 
Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն բաժ նի հար կա դիր կա տա րո ղի՝ 27.02.2013 
թվա կա նի որոշ մամբ կի րառ ված ար գե լան քը:

Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/0081/02/13 օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած վճռով քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ըստ հայ ցի «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի ընդ դեմ 
Լու սի նե Մաթևոս յա նի, եր րորդ ան ձինք Ան ժե լա Կա րա պետ յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա-
նի, Ալ բերտ Վարդ խա թուն յա նի՝ ընդ հա նուր գույ քում պար տա պա նի բա ժի նը որո շե լու, 
բնե ղե նով առանձ նաց նե լու, դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում ընդ հա նուր գույ քը հրա պա-
րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու, պար տա պա նի բաժ նի վրա բռնա գան ձում 
տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին, և ըստ վե ճի առար կա յի նկատ մամբ ինք նու րույն պա-
հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ անձ Հայկ Պո ղոս յա նի հայ ցի ընդ դեմ Լու սի նե Մաթևոս-
յա նի, Ան ժե լա Կա րա պետ յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա նի, Ալ բերտ Վարդ խա թուն յա նի՝ 
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ընդ հա նուր գույ քում պար տա պա նի բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջի 
մա սին, վճռվել է. «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի հայ ցը բա վա րա րել մաս նա կի, վե ճի առար կա յի 
նկատ մամբ ինք նու րույն պա հանջ ներ կա յաց նող եր րորդ անձ Հայկ Պո ղոս յա նի հայ ցը 
բա վա րա րել. Իրի նա Մաթևոս յա նին թույ լատ րել վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց 
հե տո մեկ ամս վա ըն թաց քում գնե լու Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ 
շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նում Լու սի նե Մաթևոս յա նի 1/4 բա ժի նը՝ 4.390.000 ՀՀ դրա մով, և 
այդ գու մա րը բաշ խել «Ամե րիա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան՝ ի կա տա րումն Երևան քա ղա քի 
Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա-
նի 03.07.2012 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 վճռի պա հանջ նե րի, և Հայկ Պո ղոս յա նի՝ 
ի կա տա րումն Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 05.02.2013 թվա կա նի թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 վճռի (թիվ 
ԵԱԴԴ/1261/02/12 վճռի հի ման վրա 20.03.2013 թվա կա նին տրված թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12 
կա տա րո ղա կան թեր թի) պա հանջ նե րի, միջև: Գու մա րը վճա րե լուց հե տո դա դա րեց նել 
Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նում բաժ նի 
նկատ մամբ Լու սի նե Մաթևոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, և նույն բաժ նի նկատ-
մամբ ճա նա չել Իրի նա Մաթևոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Իրի նա Մաթևոս յա-
նի կող մից վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո մեկ ամս վա ըն թաց քում Լու սի նե 
Մաթևոս յա նի բա ժի նը ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում Երևան քա ղա քի Բա շին-
ջաղ յան փո ղո ցի 188 շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե-
րով վա ճա ռել և ստաց ված գու մա րից Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող 1/4 բաժ նի 
վրա բռնա գան ձում տա րա ծել ի կա տա րումն Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա-
շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.07.2012 թվա-
կա նի թիվ ԵԱԴԴ/0434/02/12 վճռի և Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար-
չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 05.02.2013 թվա կա նի թիվ 
ԵԱԴԴ/1261/02/12 վճռի (թիվ ԵԱԴԴ/1261/02/12/ վճռի հի ման վրա 20.03.2013 թվա կա նին 
տրված թիվ ԵԱԴԴ/1291/02/12 կա տա րո ղա կան թեր թի) պա հանջ նե րի: Ս տաց ված գու-
մա րի 3/4 մա սը հա վա սա րա պես բաշ խել Ան ժե լա Կա րա պետ յա նի, Իրի նա Մաթևոս յա նի, 
Ալ բերտ Վարդ խա թուն յա նի միջև:

«Արա րատ բանկ» ԲԲԸ-ի կող մից տրված 15.04.2014 թվա կա նի թիվ 000150/90496430/ 
և 000149 /303474760/ վճար ման ան դոր րագ րե րի հա մա ձայն՝ Իրի նա Մաթևոս յա նը որ պես 
դրա մա կան պար տա վո րու թյան դի մաց բաժ նե մա սի ար ժե քի հա տու ցում Հայկ Պո ղոս յա-
նին վճա րել է 2.490.000 ՀՀ դրամ, «Ամե րիա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյա նը՝ 1.900.000 ՀՀ դրամ: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի 
28.04.2014 թվա կա նի թիվ Մ-23/04/2014-1-0159 որոշ մամբ՝ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան 
փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի նկատ մամբ Իրի նա Մաթևոս յա նի իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցու մը մերժ վել է «Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով: 

Թիվ ԵԱԴԴ/0043/04/15 սնան կու թյան գոր ծով Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա-
շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի 
որոշ մամբ Շահ բազ Շահ բազ յա նի դի մու մը՝ Լու սի նե Սեր յո ժա յի Մաթևոս յա նին սնանկ ճա-
նա չե լու պա հան ջի մա սին, ըն դուն վել է վա րույթ:

Իրի նա Մաթևոս յա նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է հա նել Երևան քա ղա քի Բա շին-
ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ ված ար գե լանք նե րը:

Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Երևան քա ղա քի Աջափն-
յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 
27.02.2014 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի պա հանջ նե րի կա տար մամբ, այն 
է՝ 15.04.2014 թվա կա նին Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից ընդ հա նուր գույ քում Լու սի նե 
Մաթևոս յա նի բաժ նի ար ժե քի դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու փաս տի ուժով ընդ հա նուր 
գույ քում՝ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նում 
Լու սի նե Մաթևոս յա նը կորց րել է իր բաժ նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Այ-
սինքն՝ հիշ յալ գույ քը սկսած 15.04.2014 թվա կա նից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 197-րդ 
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հոդ վա ծի 5-րդ մա սի և օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի ուժով չի հան դի սա ցել 
Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող գույք: 

Միա ժա մա նակ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տի առ կա յու թյու նը և  դրա նով սահ ման ված պա հանջ նե րը կա տա րե լու հան գա-
ման քը Իրի նա Մաթևոս յա նի մոտ առա ջաց րել են գույ քի՝ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան 
փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի՝ Լու սի նե Մաթևոս յա նի 1/4-րդ բա ժի նը, ձեռք 
բե րե լու օրի նա կան ակն կա լիք, իրա վա չափ սպա սե լիք, որոնք իրա վուն քի գե րա կա յու թյան 
և իրա վա կան որո շա կիու թյան սկզբունք նե րի շրջա նակ նե րում են թա կա են հա մար ժեք 
պաշտ պա նու թյան իրա վա կան պե տու թյան կող մից: 

Այս պի սով, Դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով, որ սկսած 15.04.2014 թվա կա նից 
Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի 1/4 բաժ նի 
նկատ մամբ դա դա րել է Լու սի նե Մաթևոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, փաս տել է 
նաև այն, որ վեր ջի նիս պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար հիշ յալ գույ քի վրա բռնա գան ձում 
չի կա րող տա րած վել: Միևնույն ժա մա նակ, նկա տի ունե նա լով, որ «Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը երաշ խա-
վո րում են ար գե լադր ված գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օրի նա կան տի րա պե տո ղի՝ 
քննարկ վող պա րա գա յում Իրի նա Մաթևոս յա նի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը՝ Դա-
տա րա նը գտել է, որ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա-
րա նի նկատ մամբ կի րառ ված ար գե լանք նե րը են թա կա են վե րաց ման: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Շահ բազ Շահ բազ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը, ըստ 
էու թյան հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը, միա ժա մա նակ ար ձա-
նագ րե լով, որ Շահ բազ Շահ բազ յա նի դի մու մը՝ Լու սի նե Սեր յո ժա յի Մաթևոս յա նին սնանկ 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան-
նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից ըն դուն վել է վա րույթ 03.06.2015 
թվա կա նին, մինչ դեռ, գոր ծի նյու թե րի հա մա ձայն, Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից, ի կա-
տա րումն Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 27.02.2014 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի, որ-
պես Լու սի նե Մաթևոս յա նի դրա մա կան պար տա վո րու թյան դի մաց բաժ նե մա սի ար ժե քի 
հա տու ցում կա տար ված վճա րում նե րը կա տար վել են դեռևս 15.04.2014 թվա կա նին, այ-
սինքն՝ նախ քան Լու սի նե Մաթևոս յա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մի վա րույթ ըն-
դուն վե լը: Հետևա բար հիմք ըն դու նե լով այն, որ դրա մա կան պար տա վո րու թյան դի մաց 
բաժ նե մա սի ար ժե քի հա տու ցու մը կա տար վել է ոչ թե բո ղո քա բե րի կող մից վկա յա կո չած 
սնան կու թյան գոր ծի շրջա նակ նե րում պար տա պան հան դի սա ցող Լու սի նե Մաթևոս յա նի, 
այլ Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից, ավե լին, վեր ջի նիս կող մից Լու սի նե Մաթևոս յա նի դրա-
մա կան պար տա վո րու թյան դի մաց բաժ նե մա սի ար ժե քի հա տու ցու մը կա տար վել է մինչև 
Լու սի նե Մաթևոս յա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մու մի վա րույթ ըն դուն վե լը, այ սինքն՝ 
սնան կու թյան դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հի դրու թյամբ Լու սի նե Մաթևոս յա նի իրա-
վունք ներն ար գե լադր ված՝ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 
բնա կա րա նի նկատ մամբ ար դեն իսկ են թա կա էին փո խանց ման Իրի նա Մաթևոս յա նին՝ 
վեր ջի նիս կող մից Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից բաժ նե մա սի ար ժե քի հա տու ցում կա տա-
րե լու հիմ քով, Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 
188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ ված ար գե լանք նե րը վե րաց նե լը չի 
կա րող դիտ վել որ պես «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
սահ ման ված պա հանջ նե րի խախ տում:

Վե րը շա րադր ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա 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.

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած 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 քանչ յուր անձ պետք է ապա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս տե րը:
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Իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման պա հին գոր ծող 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 քանչ յուր 
ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ-
յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ 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 (…)։

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 օբ-
յեկ 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 րոս յանն ընդ դեմ Ն վեր Մկրտչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հա մա դրե լով սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը վե րոգրյալ 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հետ, գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, հաս տատ-
ված հա մա րե լով 15.04.2014 թվա կա նից սկսած Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 
188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի 1/4 բաժ նի նկատ մամբ Լու սի նե Մաթևոս յա նի սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քի դա դար ման փաս տը, ան տե սել են այն, որ Իրի նա Մաթևոս յա-
նը, նախևա ռաջ, պար տա վոր էր ապա ցու ցել Լու սի նե Մաթևոս յա նի և իր միջև Լու սի նե 
Մաթևոս յա նի բաժ նի օտար ման գոր ծարք կնքված լի նե լու և այդ գոր ծար քից ստաց ված 
գու մա րը պարտ քի մար մանն ուղ ղե լու փաս տե րի առ կա յու թյու նը, ինչ պես նաև Երևան քա-
ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի՝ Լու սի նե Մաթևոս յա նի 
կող մից օտար ված 1/4 բաժ նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն օրեն քով սահ ման-
ված կար գով պե տա կան գրանց ման են թար կած լի նե լու հան գա ման քը: Մինչ դեռ, Իրի նա 
Մաթևոս յա նը, ի հաս տա տումն իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման փաս տի, Դա-
տա րան է ներ կա յաց րել միայն «Արա րատ բանկ» ԲԲԸ-ի կող մից տրված 15.04.2014 թվա կա-
նի թիվ 000150/90496430/ և 000149 /303474760/ վճար ման ան դոր րագ րե րը, որոն ցով հաս-
տատ վում է այն փաս տը, որ Իրի նա Մաթևոս յա նը Հայկ Պո ղոս յա նին վճա րել է 2.490.000 
ՀՀ դրամ, իսկ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ին՝ 1.900.000 ՀՀ դրամ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վե րո հիշ յալ ան դոր րագ րե րով հաս տատ վում 
է միայն այն փաս տը, որ Իրի նա Մաթևոս յա նը մա րել է Լու սի նե Մաթևոս յա նի ունե ցած 
պար տա վո րու թյուն նե րը Հայկ Պո ղոս յա նի և «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի հան դեպ, մինչ դեռ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 200-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա կար գա վոր մա նը 
հա մա պա տաս խան Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա-
րա նի՝ Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող 1/4 բաժ նե մա սի նկատ մամբ Իրի նա Մաթևոս-
յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման փաս տի հաս տատ ման հա մար վե րո հիշ յալ 
ան դոր րագ րե րը բա վա րար ապա ցույց ներ չեն: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ան շարժ գույ-
քում պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րո ջը պատ կա նող բաժ նի նկատ մամբ վեր ջի-
նիս սե փա կա նու թյան իրա վուն քի դա դար ման և այդ բաժ նի նկատ մամբ ընդ հա նուր 
սե փա կա նու թյան մյուս մաս նակ ցի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման փաս տը 
հաս տատ ված կա րող է հա մար վել միայն այն դեպ քում, երբ վե րո հիշ յալ փաս տե րը 
վկա յա կո չող գոր ծին մաս նակ ցող անձն ապա ցու ցում է պար տա պան հա մա սե փա կա-
նա տի րոջ և ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի միջև շու կա յա կան գնով պար-
տա պա նի բաժ նի օտար ման գոր ծարք կնքված լի նե լու, այդ գոր ծար քից ստաց ված 
գու մա րը պարտ քի մար մանն ուղղ ված լի նե լու փաս տե րի առ կա յու թյու նը, ինչ պես նաև 
այդ գոր ծար քից ծա գած սե փա կա նու թյան իրա վունքն օրեն քով սահ ման ված կար գով 
պե տա կան գրանց ման են թար կած լի նե լու հան գա ման քը: 

Մինչ դեռ սույն գոր ծով Իրի նա Մաթևոս յա նը չի ներ կա յաց րել հա մա պա տաս խան 
թույ լատ րե լի, վե րա բե րե լի, ար ժա նա հա վատ և բա վա րար ապա ցույց ներ առ այն, որ թիվ 
ԵԱԴԴ/0081/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն 
վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի 
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վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո մեկ ամս վա ըն թաց քում Լու սի նե Մաթևոս յա նից 
4.390.000 ՀՀ դրա մով գնել է Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 
32 բնա կա րա նի՝ Լու սի նե Մաթևոս յա նին պատ կա նող 1/4 բաժ նե մա սը և այդ գոր ծար քից 
ստաց ված գու մարն ուղղ վել է «Ամե րիա բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան և Հայկ Պո ղոս յա նի հան-
դեպ Լու սի նե Մաթևոս յա նի ունե ցած պարտ քի մար մա նը: Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա-
րա նը փաս տում է, որ վե րո հիշ յալ փաս տե րը հաս տա տող ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լուց 
հե տո Իրի նա Մաթևոս յա նը պար տա վոր էր ներ կա յաց նել նաև հա մա պա տաս խան ապա-
ցույց ներ առ այն, որ բաժ նե մա սի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից ծա գած իր սե փա կա նու-
թյան իրա վունքն օրեն քով սահ ման ված կար գով են թար կել է պե տա կան գրանց ման:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ թիվ 
ԵԱԴԴ/0043/04/15 սնան կու թյան գոր ծով Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար-
չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի որոշ-
մամբ Շահ բազ Շահ բազ յա նի դի մու մը՝ Լու սի նե Մաթևոս յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա-
հան ջի մա սին, ըն դուն վել է վա րույթ, իսկ Երևան քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ 
շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի 1/4 բա ժի նը սե փա կա նու թյան իրա վուն քով վե րը նշված պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով դեռևս պատ կա նում է Լու սի նե Մաթևոս յա նին, գտնում է, որ սույն 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
հի ման վրա քննու թյան են թա կա է Լու սի նե Մաթևոս յա նի սնան կու թյան գոր ծի շրջա նակ-
նե րում հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

«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 լու թյան վե րա բեր յալ վեճ ծա-
գե լու դեպ քում շա հագրգիռ անձն իրա վունք ունի գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ 
հայ ցով դի մել գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին ատ յա նի դա տա րան, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ հայ ցը կա րող է ներ կա յաց նել 
ինչ պեu այդ գույ քի uե փա կա նա տե րը, այն պեu էլ դրա oրի նա կան տի րա պե տո ղը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վե րոգրյալ նոր մի վեր լու ծու թյա նը և ար ձա-
նագ րել է, որ ի տար բե րու թյուն վա րույ թի կող մե րի, ով քեր իրա վունք ունեն բո ղո քար կե լու 
հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ո րո շում նե րը) ինչ պես վե րա դա սու թյան, այն-
պես էլ դա տա կան կար գով, կա տա րո ղա կան վա րույ թի կողմ չհան դի սա ցող շա հագրգիռ 
ան ձինք ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ վեճ ծա գե լու 
դեպ քում իրա վունք ունեն դի մել դա տա րան: Ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի պատ կա-
նե լու թյան վե րա բեր յալ վե ճի առ կա յու թյան դեպ քում շա հագրգիռ ան ձը պետք է գույքն 
ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ հայ ցով դի մի գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին ատ յա նի 
դա տա րան, որն իրե նից են թա դրում է հա մա պա տաս խան պա հան ջի քննու թյու նը քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 45-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը թե՛ քա ղա քա ցիա կան, և թե՛ քրեա-
կան գոր ծե րով երաշ խա վո րում են ար գե լադր ված գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ օրի-
նա կան տի րա պե տո ղի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը նաև այն դեպ քում, երբ գոր ծով 
վա րույթն ավարտ վել է։ Ի դեպ, նա խա տես վել են նաև այդ իրա վուն քի իրա կա նաց ման 
մե խա նիզմ նե րը, այն է՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ հայ ցով դի մել գույ քի 
գտնվե լու վայ րի առա ջին ատ յա նի դա տա րան։ Վե րոնշ յա լից հետևում է, որ թե՛ քա ղա քա-
ցիա կան, և թե՛ քրեա կան գոր ծե րի վա րույթ նե րի ավար տից հե տո շա հագրգիռ ան ձը պետք 
է գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ հայ ցով դի մի գույ քի գտնվե լու վայ րի առա ջին 
ատ յա նի դա տա րան, որն իրե նից են թա դրում է հա մա պա տաս խան պա հան ջի քննու թյու-
նը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով (տե՛ս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 
թվա կա նի թիվ ԿԴ1/0289/02/10 և 04.10.2013 թվա կա նի թիվ ԵԱՔԴ/0858/02/10 որո շում նե րը):

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու-
թյան գոր ծով պար տա պա նի գույ քի կազ մում նե րառ ված գույ քի և իրա վունք նե րի առնչու-
թյամբ ծա գած բո լոր քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճե րը, որ տեղ պար տա պա նը հան դես է 
գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես եկող եր րորդ անձ, 
քննվում են նույն սնան կու թյան գոր ծի շրջա նա կում:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րո հիշ յալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, 
փաս տում է, որ նշված կար գա վո րու մը չի են թա դրում ցան կա ցած հար ցի քննու թյուն սնան-
կու թյան գոր ծի շրջա նա կում: Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ բո լոր 
այն դեպ քե րում, երբ ներ կա յաց ված հայ ցի բա վա րա րու մը կհան գեց նի սնան կու թյան գոր-
ծով պար տա պա նի գույ քա յին զանգ վա ծի փո փո խու թյան, ապա նման հայ ցը քննու թյան 
են թա կա է միայն պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծի շրջա նակ նե րում: Այլ կերպ ասած՝ 
սնան կու թյան վա րույ թին առնչ վող կամ դրա ըն թաց քի վրա ազ դող պար տա պա նից օրեն-
քով նա խա տես ված պա հանջ նե րով քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի վա րույթ նե րը պետք է 
կենտ րո նա նան մեկ վա րույ թում, այն է՝ սնան կու թյան վա րույ թում: 

Վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քը նե-
րառ ված է սնան կու թյան գոր ծով պար տա պա նի գույ քա յին զանգ վա ծում, ապա ար-
գե լան քի տակ գտնվող գույ քի պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ վեճ ծա գե լու դեպ քում 
շա հագրգիռ ան ձի կող մից ներ կա յաց ված՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ 
հայ ցը քննու թյան են թա կա է ոչ թե գույ քի գտնվե լու վայ րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի, այլ գույ քի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող պար տա պա նի սնան կու թյան 
գոր ծի շրջա նակ նե րում:

Հետևա բար սույն գոր ծով Իրի նա Մաթևոս յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցը՝ Երևան 
քա ղա քի Բա շին ջաղ յան փո ղո ցի 188-րդ շեն քի թիվ 32 բնա կա րա նի նկատ մամբ կի րառ-
ված ար գե լանք նե րը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, քննու թյան են թա կա է գույ քի հա մա սե-
փա կա նա տեր Լու սի նե Մաթևոս յա նի սնան կու թյան գոր ծի շրջա նակ նե րում, ինչն ան տես-
վել է Վե րա քննիչ 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ և 3-րդ մա սե րի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և սույն քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար: 

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ ՀՀ դա տա կան օրենս-
գիրք սահ մա նա դրա կան օրեն քի 166-րդ հոդ վա ծի 20-րդ մա սի հիմ քով 01.01.2019 թվա կա-
նից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նը, գտնում 
է, որ գոր ծը պետք է նոր քննու թյան ուղար կել ՀՀ սնան կու թյան 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի 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 բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի 
քննու թյան ներ կա փու լում, Վճռա բեկ դա տա րա նը 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 27.02.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր-
քի բաշխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:
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Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 11.09.2018 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ սնան կու 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 27.02.2019 թվա կա նի 
որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր 
քննու թյան ըն թաց քում: 

3. Սույն որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և 
են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/0863/02/17  
2020թ. 

Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Լ. Գ րի գոր յան
Դա տա վոր ներ՝ Գ. Խան դան յան 

Հ. Ենոք յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

2020 թվա կա նի օգոս տո սի 27-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 

Ավե տիս Քա լաշ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
10.05.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի ընդ դեմ Ար-
մեն Աճեմ յա նի, Սու սան նա Մա նուկ յա նի՝ գու մա րի բռնա գան ձու մը գրա վի առար կա յի վրա 
տա րա ծե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նը պա հան ջել է ան շարժ գույ քի 

տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի՝ 28.03.2011 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րով չվճար ված 
1.600.000 ՀՀ դրամ գու մա րի բռնա գան ձու մը տա րա ծել գրա վի առար կա հան դի սա ցող՝ 
Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տան վրա:

Երևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Ավագ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.12.2017 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
10.05.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ 
բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 06.12.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան 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 քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմ նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 227րդ հոդ վա

ծի 1ին կե տը, 504րդ հոդ վա ծի 6րդ կե տը, 505րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տը, 242րդ հոդ վա ծի 
1ին կե տը, որոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 66րդ, 379րդ, 381րդ 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 րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ գրավ դրված գույ քը շա րու նա կում է հա-

մար վել գրավ դրված և գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը նույ նիսկ այն դեպ-
քում, երբ այդ գույ քը հա տուց մամբ կամ ան հա տույց օտար վում է 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 անց նում է այլ ան ձի: Այ սինքն՝ եթե գրավ դրված գույ քի սե փա կա նա տե րը 
հա տու ցե լի կամ ան հա տույց գոր ծար քի հի ման վրա փոխ վում է, ապա գրավ դրված 
գույ քը շա րու նա կում է հա մար վել գրավ դրված, և նոր սե փա կա նա տե րը կրում է գրա-
վա տուի բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը: Ընդ որում, որևէ նշա նա կու թյուն չու նի, թե 
գույ քի նա խորդ սե փա կա նա տի րոջ պար տա վո րու թյան մա սին նոր սե փա կա նա տերն 
իրա զեկ եղել է, թե՝ ոչ: Տվ յալ դեպ քում, Ար մեն Աճեմ յա նը հա տու ցե լի գոր ծար քի՝ առու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա ձեռք է բե րել վի ճե լի գույ քը և գրա վա տուի տե-
ղը կրում է նրա բո լոր պար տա կա նու թյուն ներն ան կախ այն բա նից, որ պայ մա նագ րի 
կողմ և պար տա պա նի կող մից գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա պան 
չի հան դի սա ցել:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյալ դեպ քում գոր ծում բա ցա կա յում 
է որևէ ապա ցույց՝ հիմ նա վո րող այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի տու նը գրա վադր վել է 
և Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի կող մից իրա կա նաց վել է ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
ունե ցած գրա վի իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում, որ պի սի պայ ման նե րում գրա վի 
իրա վուն քը վեր ջի նիս մոտ չի ծա գել, սա կայն Վե րա քննիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա-
նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը և չի ան դրա դար ձել 
բո ղո քի հիմ քե րին, չի պատ ճա ռա բա նել, թե ին չու հայց վո րի մոտ օրեն քի ուժով չի ծա-
գել նշված գույ քի նկատ մամբ գրա վի իրա վունք։ 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ Խա չա տուր Գ րի-
գոր յա նի և նրա իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նի կող մից ամ բող ջու թյամբ 
չեն կա տար վել ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի՝ 28.03.2011 թվա կա նին 
կնքված պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը՝ չի վճար վել պայ մա նագ րով 
սահ ման ված գնի մնա ցած 1.600.000 ՀՀ դրա մը: Սու սան նա Մա նուկ յա նը ոչ միայն չի 
կա տա րել իր պար տա վո րու թյու նը, այլև փաս տա ցի խա բել է հայց վո րին՝ տունն աճուր-
դով է ժան գնով չվա ճառ վե լու հա մար խնդրել է վեր ջի նիս այն հա նել ար գե լան քից, որ-
պես զի բան կում գրա վադ նե լու մի ջո ցով, գու մար վերց նե լու եղա նա կով մա րի մնա ցած 
պարտ քը, որից հե տո առանց հայց վո րին տե ղե կաց նե լու, տու նը 18.000.000 ՀՀ դրա մով 
օտա րել է Ար մեն Աճեմ յա նին և վա ճառ քից ստա ցած գու մա րից պար տա վո րու թյու նը չի 
մա րել:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 10.05.2018 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը.
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1. Վե րա քննիչ դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած 15.06.2012 թվա կա նի որոշ-
մամբ Երևան քա ղա քի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր իրա վա-
սու թյան դա տա րա նի թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 գոր ծով 12.03.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան-
վել և փո փոխ վել է՝ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նից հօ գուտ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի 
բռնա գանձ վել է 5.505.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 28.03.2011 թվա կա նին կնքված «Ան շարժ 
գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով» սահ ման ված գու մա րի չվճար-
ված մաս, որի նկատ մամբ 01.08.2011 թվա կա նից սկսած հաշ վարկ վել են տո կոս ներ՝ 
մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը: Նշ ված որոշ ման հի ման վրա 
տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ (հա տոր 1-ին, գ.թ.10-14, 15): 

2. Կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում կող մե րը կնքել են հաշ տու թյան հա մա-
ձայ նու թյուն, որը Դա տա րա նի 26.12.2012 թվա կա նի վճռով հաս տատ վել է՝ Խա չա տուր 
Գրի գոր յա նը պար տա վոր վել է մինչև 2013 թվա կա նի հու նիս ամի սը նշված կա տա րո ղա-
կան թեր թով սահ ման ված 5.505.000 ՀՀ դրա մը, ինչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ 
հաշ վարկ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո-
կոս ներն ամեն ամիս, մաս-մաս վճա րել Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նին: Նշ ված պար-
տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ և ժա մա նա կին կա տա րե լու դեպ քում պա հան ջա տե-
րը պար տա վոր վել է ներ կա յաց ված թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 կա տա րո ղա կան թեր թը հետ 
վերց նել: Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից նշված պար տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ 
չկա տար վե լու դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը չեղ յալ է հա մար վում և նշ ված 
գու մա րի բռնա գան ձու մը են թա կա է կա տար ման ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան մի ջո ցով հար-
կա դիր կար գով՝ հաշ վան ցե լով Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նին 
ար դեն իսկ վճար ված գու մար նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16):

3. Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նի դրու թյամբ վճար վել է 
1.221.000 ՀՀ դրամ: Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ 
սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հիմ քով ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան Մա լա-
թիա- Սե բաս տիա բաժ նի 13.05.2013 թվա կա նի որոշ մամբ կա սեց ված թիվ 01/12-4291/11 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկս վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20):

4. Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պան Խա չա տուր Գրի-
գոր յա նը մա հա ցել է: 27.04.2015 թվա կա նի պար տա վո րագ րի հա մա ձայն՝ Խա չա տուր 
Գրի գոր յա նի իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նը պար տա վոր վել է Ավե տիս Քա-
լաշ յա նին՝ որ պես Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի լիա զոր ված անձ, մինչև 01.08.2015 
թվա կա նը վճա րել 1.600.000 ՀՀ դրամ: Պար տա վոր վել է նաև Երևան քա ղա քի Հաղ թա-
նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տու նը գրա վա դրել բան կում նշված գու մա րը վե րա դարձ նե-
լու հա մար, որն իրա կա նաց նե լու հա մար իր խնդրան քով Ավե տիս Քա լաշ յա նը պետք է 
դի մում ներ կա յաց ներ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյուն՝ նշված տան վրա դրված ար գե լան քը հա նե-
լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 18):

5. 18.05.2015 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով 
Սու սան նա Մա նուկ յա նը վա ճա ռել, իսկ Ար մեն Աճեմ յա նը որ պես սե փա կա նու թյուն 
ձեռք է բե րել Երևա նի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տու նը, որը պայ մա նագ րի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վի, կա լան քի, ար գե լան քի տակ չի եղել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
19):

6. Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 27102016-
01-0104 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 18.05.2015 թվա կա նի թիվ 2089 առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի հի ման վրա Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 բնա կե լի տան 
նկատ մամբ գրանց վել է Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի ընդ հա նուր հա մա-
տեղ սե փա կա նու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ.96):

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 
394-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում 
բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան 
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նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 
տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ 
գրա վի իրա վուն քի պահ պան ման վե րա բեր յալ, 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք գրա վի առար կան օտա րե
լու դեպ քում օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա վուն քը դա դա րում է:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 10-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 հա վա սա րա պես պաշտ պան վում են սե փա կա նու թյան 
բո լոր ձևե րը:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք 
ունի օրի նա կան հիմ քով ձեռք բե րած սե փա կա նու թյունն իր հա յե ցո ղու թյամբ տի րա պե-
տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տ նօ րի նե լու իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ ունի իր 
գույ քից անար գել օգտ վե լու իրա վունք (...):

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 քա յին իրա վունքն է, 
որը միա ժա 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 227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գրա վը 
ծա գում է պայ մա նագ րի ուժով: Գ րա վը ծա գում է նաև օրեն քի հի ման վրա՝ դրա նում 
նշված հան գա մանք նե րի երևան գա լով: Օրեն քում պետք է նա խա տես վի այն գույ քը, 
որը հա մար վում է պար տա վո րու թյան կա տար ման ապա հով ման հա մար գրավ դրված:

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 անց նե 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 քա յին իրա վունք նե-
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 
չհամար վող ան ձանց գույ քա յին իրա վունք նե րի դա դար ման հա մար, բա ցա ռու-
թյամբ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, երբ 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ապ րան քի հա մար վճա րել այն գնոր-
դին հանձ նե լուց որո շա կի ժա մա նակ հե տո (ապ րան քի ապա ռիկ վա ճառք), գնոր դը 
պար տա վոր է վճա րել պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամ կե տում, իսկ եթե նման ժամ-
կետ նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով՝ նույն օրենսգրքի 352-րդ հոդ վա ծին հա մա պա-
տաս խան որոշ վող ժամ կե տում:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ապ րանք նե րի ապա ռիկ վա ճառ քը կա տար-
վում է վա ճառ քի օր վա գնե րով: Ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րանք նե րի գնի հե տա գա փո-
փո խու թյուն նե րը վե րա հաշ վար կի չեն հան գեց նում, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ 
պայ մա նագ րով:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վա ճա ռո ղի կող մից ապ րան քը հանձ նե լու 
պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու դեպ քում կի րառ վում են նույն օրենսգրքի 367-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված կա նոն նե րը:

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, երբ ապ րանք ստա ցած 
գնորդն առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ կե տում չի վճա րում դրա 
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հա մար, վա ճա ռողն իրա վունք ունի պա հան ջել վճա րե լու հանձն ված ապ րան քի հա մար 
կամ վե րա դարձ նե լու չվճար ված ապ րան քը:

Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե գնոր դը պայ մա նագ րով սահ ման ված 
ժամ կե տում չի վճա րում հանձն ված ապ րան քի հա մար, և այլ բան նա խա տես ված չէ 
սույն օրենսգրքով կամ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով, կե տան ցի գու մա րին, սույն 
օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան, են թա կա են վճար ման տո կոս ներ՝ 
սկսած այն օր վա նից, երբ պայ մա նագ րի հա մա ձայն, ապ րան քի հա մար պետք է վճար-
ված լի ներ մինչև գնոր դի կող մից ապ րան քի հա մար վճա րե լու օրը:

Պայ մա նագ րով կա րող է նա խա տես վել ապ րան քի գնին հա մա պա տաս խա նող գու-
մա րին տո կոս ներ վճա րե լու գնոր դի պար տա կա նու թյու նը՝ սկսած վա ճա ռո ղի կող մից 
ապ րան քը հանձ նե լու օր վա նից:

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րան քը գնոր դին 
հանձ նե լու պա հից մինչև դրա հա մար վճա րե լը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ 
դրված՝ ի ապա հո վումն ապ րան քի հա մար վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյան կա-
տար ման, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 505-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ապ րան քի ապա ռիկ 
վա ճառ քի պայ մա նագ րով կա րող է նա խա տես վել ապ րան քի հա մար տա րա ժամ կետ 
վճա րե լու՝ գնոր դի իրա վուն քը:

Տա րա ժամ կետ վճա րե լու պայ մա նով ապ րան քի ապա ռիկ վա ճառ քի պայ մա նա գի րը 
հա մար վում է կնքված, եթե դրա նում առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի այլ էա կան պայ-
ման նե րի հետ միա սին նշված են ապ րան քի գի նը, վճա րե լու կար գը, ժամ կետ նե րը և 
չա փե րը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ տա րա ժամ կետ վճա րե լու պայ մա նով ապ-
րան քի ապա ռիկ վա ճառ քի պայ մա նագ րի նկատ մամբ կի րառ վում են սույն օրենսգրքի 
504-րդ հոդ վա ծի 2-6-րդ կե տե րով նա խա տես ված կա նոն նե րը: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան և Կոն վեն ցիա յի վկա յա կոչ ված 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 նա-
դրա իրա վա կան, այն պես էլ մի ջազ գա յին-ի րա վա կան նոր մե րի ուժով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 170-րդ և 226-րդ հոդ ված նե րի վկա յա կոչ ված 
իրա վա դրույթ 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՝ իրա յին-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 կա յի ար ժե քից: Վե րոգրյալ բնո րո շու մից բխում է, որ գրա-
վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տե րը գրա վի առար կա յի 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 իրա յին իրա վունք նե րի շար քում: Ի տար բե րու թյուն այլ իրա յին իրա-
վունք նե րի՝ գրավն առա ջա նում և իրա վա կան արժևո րում է ստա նում այն քա նով, որ-
քա նով այն անհ րա 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 իրա յին-ի րա վա-
կան ապա հով ման մի ջոց: Գ րա վի իրա վուն քին բնո րոշ են իրա յին իրա վունք նե 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 քանչ յու 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),
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- «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 անց նում 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 գտել է, որ գրա վի իրա վուն քը պետք է դի տար կել 
որ պես «գույք»՝ Կոն վեն ցիա յի 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 օրենս դրու թյան հա մա ձայն՝ 
(1) գրա վի իրա վուն քը հան դի սա նում է գրա վա ռուի սահ մա նա փակ իրա յին 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 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 իրա վուն քի պաշտ-
պա նու թյան թե՛ սահ մա նա դրաի րա վա կան, թե՛ կոն վեն ցիոն 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 (տե՛ս 
օրի նակ, «Սեյվր» ՍՊԸի հայցն ընդ դեմ Ն շան Ալեք սան յա նի Վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ 
ԵԿԴ/0169/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 26.12.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տը ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րան քի վա ճա ռո ղի 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված հա տուկ կար գա վո րում է նա խա տե սել, 
հա մա ձայն որի՝ մինչև գնոր դի կող մից պարտ քի հա մար վճա րե լու պար տա վո րու թյան 
ամ բող ջա կան և պատ շաճ կա տա րու մը վա ճառ ված ապ րան քը հա մար վում է վա ճա ռո-
ղի մոտ գրավ դրված: Այ սինքն՝ նման պա րա գա յում վա ճա ռո ղը գրա վա տուի կար գա-
վի ճակ է ստա նում օրենս դրա կան հա տուկ կար գա վոր ման հետևան քով, եթե իհար կե, 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով այլ բան նա խա տես ված չէ: Ի տար բե րու թյուն պայ մա-
նագ րի ուժով ծա գող գրա վի, օրեն քի հի ման վրա գրա վի ծագ ման օրենս դի րը պայ-
մա նա վո րել է օրենսգրքում նշված հան գա մանք նե րի երևան գա լով: Մաս նա վո րա պես՝ 
ապ րան քի ապա ռիկ վա ճառ քի դեպ քում: Գ րա վա տուի իրա վունք նե րից վա ճա ռո ղը 
կա րող է օգտ վել օրեն քի ուժով՝ սահ ման ված կար գով ապ րան քի ապա ռիկ առու վա-
ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լու փաս տի հի ման վրա: Օրեն քի ուժով գրավ հա մար վող 
ապ րանքն օտա րե լիս ապա ռիկ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի գնոր դը պար տա վոր է 
գույ քի նոր ձեռք բե րո ղին նա խազ գու շաց նել այդ գույ քի նկատ մամբ այլ ան ձի իրա-
վունք նե րի առ կա յու թյան մա սին, ընդ որում, ան կախ այդ պար տա կա նու թյու նը կա-
տար ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քից, գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վունքն այլ ան ձի անց նե լու դեպ քում գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը , 
և գրա վը չի դա դա րում: 

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 րա քննիչ դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած 15.06.2012 թվա կա նի որոշ մամբ Երևան քա ղա քի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար-
չա կան շրջա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 գոր ծով 
12.03.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նից հօ-
գուտ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի բռնա գանձ վել է 5.505.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
28.03.2011 թվա կա նին կնքված «Ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րով» սահ ման ված գու մա րի չվճար ված մաս, որի նկատ մամբ 01.08.2011 թվա կա նից 
սկսած հաշ վարկ վել են տո կոս ներ՝ մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման 
օրը: Նշ ված որոշ ման հի ման վրա տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ: 

Կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում կող մե րը կնքել են հաշ տու թյան հա մա-
ձայ նու թյուն, որը Դա տա րա նի 26.12.2012 թվա կա նի վճռով հաս տատ վել է՝ Խա չա տուր 
Գ րի գոր յա նը պար տա վոր վել է մինչև 2013 թվա կա նի հու նիս ամի սը նշված կա տա րո ղա-
կան թեր թով սահ ման ված 5.505.000 ՀՀ դրա մը, ինչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ 
հաշ վարկ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո-
կոս ներն ամեն ամիս, մաս-մաս վճա րել Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նին: Նշ ված պար-
տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ և ժա մա նա կին կա տա րե լու դեպ քում պա հան ջա տե րը 
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պար տա վոր վել է ներ կա յաց ված թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 կա տա րո ղա կան թեր թը հետ 
վերց նել: Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից նշված պար տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ 
չկա տար վե լու դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը չեղ յալ է հա մար վում և նշ ված 
գու մա րի բռնա գան ձու մը են թա կա է կա տար ման ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան մի ջո ցով հար-
կա դիր կար գով՝ հաշ վան ցե լով Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նին 
ար դեն իսկ վճար ված գու մար նե րը:

Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նի դրու թյամբ վճար վել է 
1.221.000 ՀՀ դրամ: Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ 
սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հիմ քով ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան 
Մա լա թիա- Սե բաս տիա բաժ նի 13.05.2013 թվա կա նի որոշ մամբ կա սեց ված թիվ 01/12-
4291/11 կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերսկս վել է:

Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պան Խա չա տուր Գ րի-
գոր յա նը մա հա ցել է: 27.04.2015 թվա կա նի պար տա վո րագ րի հա մա ձայն՝ Խա չա տուր 
Գ րի գոր յա նի իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նը պար տա վոր վել է Ավե տիս Քա-
լաշ յա նին՝ որ պես Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի լիա զոր ված անձ, մինչև 01.08.2015 
թվա կա նը վճա րել 1.600.000 ՀՀ դրամ: Պար տա վոր վել է նաև Երևան քա ղա քի Հաղ թա-
նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տու նը գրա վա դրել բան կում նշված գու մա րը վե րա դարձ նե-
լու հա մար, որն իրա կա նաց նե լու հա մար իր խնդրան քով Ավե տիս Քա լաշ յա նը պետք է 
դի մում ներ կա յաց ներ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյուն՝ նշված տան վրա դրված ար գե լան քը հա-
նե լու հա մար:

18.05.2015 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Սու-
սան նա Մա նուկ յա նը վա ճա ռել, իսկ Ար մեն Աճեմ յա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք 
է բե րել Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տու նը, որը պայ մա նագ րի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վի, կա լան քի, ար գե լան քի տակ չի եղել:

Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 27102016-
01-0104 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 18.05.2015 թվա կա նի թիվ 2089 առու վա ճառ քի պայ-
մա նագ րի հի ման վրա Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 բնա կե լի 
տան նկատ մամբ գրանց վել է Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի ընդ հա նուր 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, 
որ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի և Խա չա տուր Ջիա նի Գ րի գոր յա նի միջև 28.03.2011 
թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 3.5 
կե տով սահ ման վել է, որ ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րան քը գնոր դին հանձ նե լու պա հից 
մինչև դրա հա մար վճա րե լը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ դրված՝ ի ապա հո-
վումն ապ րան քի հա մար վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյան կա տար ման, եթե այլ 
բան նա խա տես ված չէ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով: Դա տա րա նը գտել է, որ պայ-
մա նագ րով սահ ման ված նոր մը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված հա ման ման դրույ թը չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ վի ճե լի գույ քը 
Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի մոտ գրավ դրված հա մա րե լու և հա մա պա տաս խա նա-
բար դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար: Ինչ վե րա բե րում է Սու սան նա Մա-
նուկ յա նի կող մից որ պես իր ամուս նու՝ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի իրա վա հա ջորդ, թիվ 
ԵՄԴ/1114/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված վճռով պար տա վո րու թյուն նե րը 
ոչ պատ շաճ կա տա րե լու վե րա բեր յալ 27.04.2015 թվա կա նին գրված պար տա վո րագ րի 
պատ ճե նին, ապա Դա տա րա նը գտել է, որ դա ևս չի կա րող հիմք հան դի սա նալ գու մա-
րի բռնա գան ձումն այլ ան ձի՝ Ար մեն Աճեմ յա նի գույ քի վրա տա րա ծե լու հա մար՝ նկա տի 
ունե նա լով, որ վեր ջինս տվյալ պար տա վո րու թյան կողմ չի հան դի սա նում և չի կա րող 
որևէ պար տա կա նու թյուն կրել Սու սան նա Մա նուկ յա նի կող մից ստանձ նած պար տա-
կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի վե րա քննիչ բո-
ղո քը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ 28.03.2011 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի տա րա-
ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից հե տո Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի և Խա-
չա տուր Ջի վա նի Գ րի գոր յա նի հա րա բե րու թյուն ներն ար դեն իսկ կար գա վոր վել են ոչ 
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թե կող մե րի միջև նախ կի նում կնքված պայ մա նագ րի դրույթ նե րով, այլ դա տա րա նի 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած ակ տով, հետևա բար 28.03.2011 թվա կա նին կնքված ան շարժ 
գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը չի կա րող բա վա րար հիմք հան-
դի սա նալ վի ճե լի ան շարժ գույ քը Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի մոտ գրավ դրված լի-
նե լու հիմ քով դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար: Բա ցի այդ, 18.05.2015 թվա-
կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Ար մեն Հ րայ րի Աճեմ-
յա նի կող մից վի ճե լի ան շարժ գույ քը ձեռք բե րե լիս ան շարժ գույ քը գրա վի, կա լան քի, 
ար գե լան քի տակ չի եղել, ուս տի Ար մեն Աճեմ յա նը ձեռք է բե րել եր րորդ ան ձանց իրա-
վունք նե րից ազատ գույք, հետևա բար օրեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րի պահ պան-
մամբ ձեռք բեր ված գույ քի վրա չի կա րող բռնա գան ձում տա րած վել գույ քի նախ կին 
սե փա կա նա տի րոջ և այլ ան ձի միջև առ կա պայ մա նագ րով նա խա տես ված որևէ դրույ-
թի չկա տար ման 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.

Սույն գոր ծի փաս տե րի ուսում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե-
փան յա նի նկատ մամբ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ-
յա նի ստանձ նած պար տա վո րու թյունն ապա հով ված է եղել գրա վով, որի առար կան է 
Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տու նը, 
որի օտա րու մից ստաց ված գու մա րից Սու սան նա Մա նուկ յա նը պար տա վոր վել է կա-
տա րել իր ստանձ նած պար տա վո րու թյու նը՝ 1.600.000 ՀՀ դրամ վճա րե լով Ռո բերտ Մե-
լիք-Ս տե փան յա նին, ին չը չի կա տա րել: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված գույ քի նկատ մամբ Ռո բերտ Մե լիք-
Ս տե փան յա նի գրա վի իրա վուն քը պետք է դի տար կել այն հա մա տեքս տում, որ 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 անց նե լիս գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը: Հետևա բար ան-
կախ այն հան գա ման քից, որ գրա վի առար կա հան դի սա ցող ան շարժ գույքն ան ցել է 
այլ ան ձանց՝ Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի սե փա կա նու թյա նը, դեռևս չի 
նշա նա կում, որ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նը կորց րել է իր գրա վի իրա վունքն այդ 
գույ քի նկատ մամբ, քա նի որ գրա վի իրա վուն քի կրո ղը պահ պա նում է իր իրա վունքն 
ան գամ այն դեպ քում, երբ գրա վի առար կան անց նում է այլ ան ձի սե փա կա նու թյա նը: 
Այդ տե սանկ յու նից ան հիմն է Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, 
որ գրա վի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու մա սին դա տա կան ակ տի կա յա ցու մից հե-
տո կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վել են այդ դա տա կան ակ տով և ոչ թե 
պայ մա նագ րով, քա նի որ ան կախ գրա վի իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ 
դա տա կան ակ տի կա յա ցու մից, օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա վուն քը պահ պան-
վում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ այդ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյունն 
ամ բող ջու թյամբ և պատ շաճ չի կա տար վել: Ինչ վե րա բե րում է Վե րա քննիչ դա տա րա-
նի մյուս պատ ճա ռա բա նու թյանն այն մա սին, որ Ար մեն Աճեմ յա նը ձեռք է բե րել եր-
րորդ ան ձանց իրա վունք նե րից ազատ գույք, ապա դա ևս չի կա րող հան դի սա նալ հայ-
ցի մերժ ման մա սին վճիռն ան փո փոխ թող նե լու հիմ նա վոր պատ ճա ռա բա նու թյուն, 
քա նի որ տվյալ դեպ քում գրա վի իրա վուն քը ծա գել է օրեն քի ուժով՝ տա րա ժամ կետ 
առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լու արդ յուն քում, իսկ գույքն օտա րե լիս Սու սան նա 
Մա նուկ յա նը պար տա վոր էր գնոր դին նա խազ գու շաց նել գույ քի նկատ մամբ այլ ան ձի 
իրա վունք նե րի առ կա յու թյան մա սին: Մինչ դեռ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի և նրա իրա վա-
հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նի կող մից ամ բող ջու թյամբ չի կա տար վել ան շարժ գույ-
քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի 28.03.2011 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րով սահ-
ման ված պար տա վո րու թյու նը՝ չի վճար վել պայ մա նագ րով սահ ման ված գնի գու մա րից 
1.600.000 ՀՀ դրա մը: Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նի 
պար տա վո րու թյունն ապա հով ված է եղել այդ գույ քի գրա վով, իսկ օրեն քի ուժով գրա-
վի նպա տակն է ապա հո վել ապ րան քի հա մար վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյու-
նը: Քա նի դեռ ապա ռիկ վա ճառ ված գույ քի գնի գու մարն ամ բող ջու թյամբ չի վճար վել, 
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գույ քը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ դրված՝ ան կախ այդ գույ քի սե փա կա նա տի-
րոջ հե տա գա փո փո խու թյու նից: 

Ն կա տի ունե նա լով, որ գրա վադր ված գույքն ան ցել է Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի-
նե Հայ դարց յա նի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյա նը, սա կայն վեր ջինս գոր ծին 
մաս նա կից չի դարձ վել, իսկ սույն գոր ծով վեճն առնչ վում է նաև նրա իրա վունք նե րին 
ու պար տա կա նու թյուն նե րին, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա-
րա նի որո շումն անհ րա ժեշտ է բե կա նել, իսկ գոր ծը պետք է ուղար կել առա ջին ատ յա նի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
և 3-րդ մա սե րի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը Երևան 
քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ «ՀՀ դա տա կան 
օրենսգրքում լրա ցում ներ և փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 12.12.2017 թվա-
կա նի ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հիմ քով 25.01.2018 թվա կա նից Երևան քա ղա քում գոր-
ծում է Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նը, գտնում է, որ գոր ծը 
պետք է նոր քննու թյան ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րան:

Տվ յալ դեպ քում վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար՝ սույն վճռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 8-րդ կե տի ուժով Վե րա քննիչ 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա-
վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակտ, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, 
մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա-
նու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած դա տա կան 
ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք անհ րա ժեշտ 
են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա-
մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան 
հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են 
նույն գլխի [ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ գլ խի] 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 արդ յուն քում 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բե կան ման, իսկ գործն ուղարկ վում է նոր 
քննու թյան, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար-
ցին պետք է ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 401-րդ, 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
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1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա րա նի 10.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ-
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ

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 տի կող մից թիվ ԵՄԴ/0863/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

27.08.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 27.08.2020 թվա կա նին քննե լով Ռո բերտ 
Մե լիք-Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ավե տիս Քա լաշ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա-
քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 10.05.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ռո-
բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի ընդ դեմ Ար մեն Աճեմ յա նի, Սու սան նա Մա նուկ յա նի՝ գու մա րի 
բռնա գան ձու մը գրա վի առար կա յի վրա տա րա ծե լու պա հան ջի մա սին, նույն պա լա տի դա-
տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել 
մաս նա կի, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 10.05.2018 թվա կա նի 
որո շու մը և գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նոր 
քննու թյան:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ռու զան նա Հա-
կոբ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-10-րդ մա սե րով, շա րա դրում եմ 
իմ հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նը պա հան ջել է ան շարժ գույ քի 

տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի՝ 28.03.2011 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րով չվճար ված 
1.600.000 ՀՀ դրամ գու մա րի բռնա գան ձու մը տա րա ծել գրա վի առար կա հան դի սա ցող՝ 
Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տան վրա:

Երևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Ավագ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.12.2017 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
10.05.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ 
բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 06.12.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի 
մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի ներ կա-
յա ցու ցի չը:

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

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 227րդ հոդ վա ծի 
1ին կե տը, 504րդ հոդ վա ծի 6րդ կե տը, 505րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տը, 242րդ հոդ վա ծի 1ին կե
տը, որոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
66րդ, 379րդ, 381րդ 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 րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ գրավ դրված գույ քը շա րու նա կում է հա մար վել 

գրավ դրված և գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ այդ 
գույ քը հա տուց մամբ կամ ան հա տույց օտար վում է 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 անց նում 
է այլ ան ձի: Այ սինքն՝ եթե գրավ դրված գույ քի սե փա կա նա տե րը հա տու ցե լի կամ ան հա-
տույց գոր ծար քի հի ման վրա փոխ վում է, ապա գրավ դրված գույ քը շա րու նա կում է հա-
մար վել գրավ դրված, և նոր սե փա կա նա տե րը կրում է գրա վա տուի բո լոր պար տա կա նու-
թյուն նե րը: Ընդ որում, որևէ նշա նա կու թյուն չու նի, թե գույ քի նա խորդ սե փա կա նա տի րոջ 
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պար տա վո րու թյան մա սին նոր սե փա կա նա տերն իրա զեկ եղել է, թե՝ ոչ: Տվ յալ դեպ քում, 
Ար մեն Աճեմ յա նը հա տու ցե լի գոր ծար քի՝ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա ձեռք է 
բե րել վի ճե լի գույ քը և գրա վա տուի տե ղը կրում է նրա բո լոր պար տա կա նու թյուն ներն ան-
կախ այն բա նից, որ պայ մա նագ րի կողմ և պար տա պա նի կող մից գրա վով ապա հով ված 
պար տա վո րու թյան պար տա պան չի հան դի սա ցել:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյալ դեպ քում գոր ծում բա ցա կա յում է 
որևէ ապա ցույց՝ հիմ նա վո րող այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի տու նը գրա վադր վել է և Ռո-
բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի կող մից իրա կա նաց վել է ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ունե ցած 
գրա վի իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում, որ պի սի պայ ման նե րում գրա վի իրա վուն քը վեր-
ջի նիս մոտ չի ծա գել, սա կայն Վե րա քննիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ 
չի հե տա զո տել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը և չի ան դրա դար ձել բո ղո քի հիմ քե րին, չի 
պատ ճա ռա բա նել, թե ին չու հայց վո րի մոտ օրեն քի ուժով չի ծա գել նշված գույ քի նկատ-
մամբ գրա վի իրա վունք։ 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ Խա չա տուր Գ րի գոր-
յա նի և նրա իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նի կող մից ամ բող ջու թյամբ չեն կա տար-
վել ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի՝ 28.03.2011 թվա կա նին կնքված պայ մա-
նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը՝ չի վճար վել պայ մա նագ րով սահ ման ված գնի 
մնա ցած 1.600.000 ՀՀ դրա մը: Սու սան նա Մա նուկ յա նը ոչ միայն չի կա տա րել իր պար տա-
վո րու թյու նը, այլև փաս տա ցի խա բել է հայց վո րին՝ տունն աճուր դով է ժան գնով չվա ճառ-
վե լու հա մար խնդրել է վեր ջի նիս այն հա նել ար գե լան քից, որ պես զի բան կում գրա վադ նե-
լու մի ջո ցով, գու մար վերց նե լու եղա նա կով մա րի մնա ցած պարտ քը, որից հե տո առանց 
հայց վո րին տե ղե կաց նե լու, տու նը 18.000.000 ՀՀ դրա մով օտա րել է Ար մեն Աճեմ յա նին և 
վա ճառ քից ստա ցած գու մա րից պար տա վո րու թյու նը չի մա րել:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 10.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել:

3. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) Վե րա քննիչ դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած 15.06.2012 թվա կա նի որոշ մամբ 
Երևան քա ղա քի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 գոր ծով 12.03.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ-
վել է՝ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նից հօ գուտ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի բռնա գանձ վել է 
5.505.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 28.03.2011 թվա կա նին կնքված «Ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով» սահ ման ված գու մա րի չվճար ված մաս, որի նկատ մամբ 
01.08.2011 թվա կա նից սկսած հաշ վարկ վել են տո կոս ներ՝ մինչև պար տա վո րու թյան փաս-
տա ցի կա տար ման օրը: Նշ ված որոշ ման հի ման վրա տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ (հա-
տոր 1-ին, գ.թ.10-14, 15). 

2) Կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում կող մե րը կնքել են հաշ տու թյան հա մա-
ձայ նու թյուն, որը Դա տա րա նի 26.12.2012 թվա կա նի վճռով հաս տատ վել է՝ Խա չա տուր 
Գրիգոր յա նը պար տա վոր վել է մինչև 2013 թվա կա նի հու նիս ամի սը նշված կա տա րո ղա-
կան թեր թով սահ ման ված 5.505.000 ՀՀ դրա մը, ինչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ 
հաշ վարկ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս-
ներն ամեն ամիս, մաս-մաս վճա րել Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նին: Նշ ված պար տա վո-
րու թյունն ամ բող ջու թյամբ և ժա մա նա կին կա տա րե լու դեպ քում պա հան ջա տե րը պար տա-
վոր վել է ներ կա յաց ված թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 կա տա րո ղա կան թեր թը հետ վերց նել: Խա-
չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից նշված պար տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ չկա տար վե լու 
դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը չեղ յալ է հա մար վում և նշ ված գու մա րի բռնա-
գան ձու մը են թա կա է կա տար ման ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան մի ջո ցով հար կա դիր կար գով՝ հաշ-
վան ցե լով Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նին ար դեն իսկ վճար ված 
գու մար նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16).

3) Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նի դրու թյամբ վճար վել է 1.221.000 
ՀՀ դրամ: Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ սահ ման ված 
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պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հիմ քով ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան Մա լա թիա- Սե բաս տիա 
բաժ նի 13.05.2013 թվա կա նի որոշ մամբ կա սեց ված թիվ 01/12-4291/11 կա տա րո ղա կան վա-
րույ թը վերսկս վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20).

4) Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պան Խա չա տուր Գ րի-
գոր յա նը մա հա ցել է: 27.04.2015 թվա կա նի պար տա վո րագ րի հա մա ձայն՝ Խա չա տուր Գ րի-
գոր յա նի իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նը պար տա վոր վել է Ավե տիս Քա լաշ յա նին՝ 
որ պես Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի լիա զոր ված անձ, մինչև 01.08.2015 թվա կա նը վճա-
րել 1.600.000 ՀՀ դրամ: Պար տա վոր վել է նաև Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի 
թիվ 33 տու նը գրա վա դրել բան կում նշված գու մա րը վե րա դարձ նե լու հա մար, որն իրա-
կա նաց նե լու հա մար իր խնդրան քով Ավե տիս Քա լաշ յա նը պետք է դի մում ներ կա յաց ներ 
ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյուն՝ նշված տան վրա դրված ար գե լան քը հա նե լու հա մար (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 18).

5) 18.05.2015 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Սու-
սան նա Մա նուկ յա նը վա ճա ռել, իսկ Ար մեն Աճեմ յա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է 
բե րել Երևա նի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տու նը, որը պայ մա նագ րի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ գրա վի, կա լան քի, ար գե լան քի տակ չի եղել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 19).

6) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 27102016-01-
0104 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 18.05.2015 թվա կա նի թիվ 2089 առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 
հի ման վրա Երևան քա ղա քի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 բնա կե լի տան նկատ մամբ 
գրանց վել է Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա-
նու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ.96):

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծը հա րուց վել է Ռո բերտ Մե լիքՍ տե փան յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի

ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է 28.03.2011 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի տա
րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով չվճար ված 1.600.000 ՀՀ դրամ գու մա րի բռնա
գան ձու մը տա րա ծել գրա վի առար կա հան դի սա ցող Երևան քա ղա քի Հաղ թա նակ թիվ 7րդ 
փո ղո ցի թիվ 33 տան վրա:

Դա տա րա նը մեր ժել է Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի հայ ցը՝ հիմ քում դնե լով այն 
հան գա ման քը, որ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի և Խա չա տուր Ջիա նի Գ րի գոր յա նի միջև 
28.03.2011 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի 3.5 կե տով սահ ման վել է, որ ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րան քը գնոր դին հանձ նե-
լու պա հից մինչև դրա հա մար վճա րե լը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ դրված՝ ի 
ապա հո վումն ապ րան քի հա մար վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյան կա տար ման, եթե 
այլ բան նա խա տես ված չէ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով: Դա տա րա նը գտել է, որ պայ-
մա նագ րով սահ ման ված նոր մը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված հա ման ման դրույ թը չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ վի ճե լի գույ քը Ռո բերտ 
Մե լիք-Ս տե փան յա նի մոտ գրավ դրված հա մա րե լու և հա մա պա տաս խա նա բար դրա վրա 
բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար, որ պես հիմ նա վո րում նշե լով հետևյա լը. «Ռո բերտ Մե
լիքՍ տե փան յա նի և Խա չա տուր Ջի վա նի Գ րի գոր յա նի միջև 28.03.2011թ ին կնքված ան շարժ 
գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Ար մեն Աճեմ յա նը պայ մա նագ րի կողմ 
չի հան դի սա ցել, և Ռո բերտ Մե լիքՍ տե փան յա նի և Խա չա տուր Ջի վա նի Գ րի գոր յա նի միջև 
առա ջա ցած պար տա վո րու թյու նը չի կա րող պար տա կա նու թյուն ներ ստեղ ծել այդ պար տա վո
րու թյա նը որ պես կողմ չմաս նակ ցած Ար մեն Աճեմ յա նի հա մար:

Ռո բերտ Մե լիքՍ տե փան յա նի և Խա չա տուր Ջի վա նի Գ րի գոր յա նի միջև 28.03.2011թ ին 
կնքված ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից հե տո վեր ջին նե րիս 
միջև առա ջա ցած վե ճը լուծ վել է ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած 15.06.2012թ. որոշ մամբ, (...): Այ սինքն, 28.03.2011թ ին կնքված ան շարժ գույ
քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից հե տո Ռո բերտ Մե լիքՍ տե փան յա նի և 
Խա չա տուր Ջի վա նի Գ րի գոր յա նի հա րա բե րու թյուն ներն ար դեն իսկ կար գա վոր վել են ոչ թե 
կող մե րի միջև նախ կի նում կնքված պայ մա նագ րի դրույթ նե րով, այլ դա տա րա նի օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած ակ տով, հետևա բար 28.03.2011թ ին կնքված ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ 
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առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը չի կա րող բա վա րար հիմք հան դի սա նալ վի ճե լի ան շարժ գույ
քը Ռո բերտ Մե լիքՍ տե փան յա նի մոտ գրավ դրված լի նե լու հիմ քով դրա վրա բռնա գան ձում 
տա րա ծե լու հա մար:

Բա ցի այդ, 18.05.2015թ ին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Ար մեն 
Հ րայ րի Աճեմ յա նի կող մից վի ճե լի ան շարժ գույ քը ձեռք բե րե լիս ան շարժ գույ քը գրա վի, կա
լան քի, ար գե լան քի տակ չի եղել, հետևա բար Ար մեն Աճեմ յա նը ձեռք է բե րել եր րորդ ան ձանց 
իրա վունք նե րից ազատ գույք, հետևա բար օրեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րի պահ պան
մամբ ձեռք բեր ված գույ քի վրա չի կա րող բռնա գան ձում տա րած վել գույ քի նախ կին սե փա
կա նա տի րոջ և այլ ան ձի միջև առ կա պայ մա նագ րով նա խա տես ված որևէ դրույ թի չկա տար
ման հա մար»:

Ինչ վե րա բե րում է Սու սան նա Մա նուկ յա նի կող մից որ պես իր ամուս նու՝ Խա չա տուր 
Գ րի գոր յա նի իրա վա հա ջորդ, թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված 
վճռով պար տա վո րու թյուն նե րը ոչ պատ շաճ կա տա րե լու վե րա բեր յալ 27.04.2015 թվա կա-
նին գրված պար տա վո րագ րի պատ ճե նին, ապա Դա տա րա նը գտել է, որ դա ևս չի կա-
րող հիմք հան դի սա նալ գու մա րի բռնա գան ձումն այլ ան ձի՝ Ար մեն Աճեմ յա նի գույ քի վրա 
տա րա ծե լու հա մար՝ նկա տի ունե նա լով, որ վեր ջինս տվյալ պար տա վո րու թյան կողմ չի 
հան դի սա նում և չի կա րող որևէ պար տա կա նու թյուն կրել Սու սան նա Մա նուկ յա նի կող մից 
ստանձ նած պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի վե րա քննիչ բո ղո-
քը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ 28.03.2011 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից հե տո Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի և Խա չա տուր Ջի վա-
նի Գ րի գոր յա նի հա րա բե րու թյուն ներն ար դեն իսկ կար գա վոր վել են ոչ թե կող մե րի միջև 
նախ կի նում կնքված պայ մա նագ րի դրույթ նե րով, այլ դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած ակ տով, հետևա բար 28.03.2011 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ 
առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը չի կա րող բա վա րար հիմք հան դի սա նալ վի ճե լի ան շարժ 
գույ քը Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի մոտ գրավ դրված լի նե լու հիմ քով դրա վրա բռնա-
գան ձում տա րա ծե լու հա մար: Բա ցի այդ, 18.05.2015 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Ար մեն Հ րայ րի Աճեմ յա նի կող մից վի ճե լի ան շարժ գույ քը 
ձեռք բե րե լիս ան շարժ գույ քը գրա վի, կա լան քի, ար գե լան քի տակ չի եղել, ուս տի Ար մեն 
Աճեմ յա նը ձեռք է բե րել եր րորդ ան ձանց իրա վունք նե րից ազատ գույք, հետևա բար օրեն-
քով սահ ման ված պա հանջ նե րի պահ պան մամբ ձեռք բեր ված գույ քի վրա չի կա րող բռնա-
գան ձում տա րած վել գույ քի նախ կին սե փա կա նա տի րոջ և այլ ան ձի միջև առ կա պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված որևէ դրույ թի չկա տար ման հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, քննե լով Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Ավե տիս Քա լաշ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
10.05.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ և վեր լու ծու թյան են թար կե լով գրա վի իրա վուն քը՝ 
որ պես իրա յին իրա վունք նե րի շար քում առանձ նա հա տուկ տեղ զբա ղեց նող իրա վուն-
քի տե սա կի, ու վե րա հաս տա տե լով «Սեյվր» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ Ն շան Ալեք սան յա նի թիվ 
ԵԿԴ/0169/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016 թվա կա-
նի որոշ մամբ ար տա հայ տած այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, ըստ որի՝ գրա վի իրա վուն քը 
պետք է դի տար կել որ պես «գույք»՝ Կոն վեն ցիա յի 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 օրենս դրու թյան 
հա մա ձայն՝ (1) գրա վի իրա վուն քը հան դի սա նում է գրա վա ռուի սահ մա նա փակ իրա յին 
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 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 իրա վուն-
քի պաշտ պա նու թյան թե՛ սահ մա նա դրաի րա վա կան, թե՛ կոն վեն ցիոն 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 
(տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 67րդ  է ջե րը), ար ձա նագ րել է, որ Երևա նի Հաղ-
թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան նկատ մամբ Ռո բերտ 
Մե լիք-Ս տե փան յա նի գրա վի իրա վուն քը պետք է դի տար կել այն հա մա տեքս տում, որ 
գրավ դրված գույ քը հա տուց մամբ կամ ան հա տույց օտա րե լիս կամ հա մա պար փակ 
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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 անց նե լիս գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը, հետևա բար 
ան կախ այն հան գա ման քից, որ գրա վի առար կա հան դի սա ցող ան շարժ գույքն ան ցել 
է այլ ան ձանց՝ Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի սե փա կա նու թյա նը, դեռևս չի 
նշա նա կում, որ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նը կորց րել է իր գրա վի իրա վունքն այդ գույ-
քի նկատ մամբ, քա նի որ գրա վի իրա վուն քի կրո ղը պահ պա նում է իր իրա վունքն ան գամ 
այն դեպ քում, երբ գրա վի առար կան անց նում է այլ ան ձի սե փա կա նու թյա նը: Այս տե-
սանկ յու նից Վճռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է գնա հա տել Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ գրա վի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու մա սին դա տա կան 
ակ տի կա յա ցու մից հե տո կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վել են այդ դա տա-
կան ակ տով և ոչ թե պայ մա նագ րով, քա նի որ ան կախ գրա վի իրա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տի կա յա ցու մից, օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա վուն-
քը պահ պան վում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ այդ գրա վով ապա հով ված պար տա վո-
րու թյունն ամ բող ջու թյամբ և պատ շաճ չի կա տար վել: Ան դրա դառ նա լով նաև Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի մյուս պատ ճա ռա բա նու թյանն այն մա սին, որ Ար մեն Աճեմ յա նը ձեռք է բե րել 
եր րորդ ան ձանց իրա վունք նե րից ազատ գույք, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ դա ևս չի կա րող հան դի սա նալ հայ ցի մերժ ման մա սին վճիռն ան փո փոխ թող նե լու 
հիմ նա վոր պատ ճա ռա բա նու թյուն, քանի որ տվյալ դեպ քում գրա վի իրա վուն քը ծա գել 
է օրեն քի ուժով՝ տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լու արդ յուն քում, իսկ 
գույքն օտա րե լիս Սու սան նա Մա նուկ յա նը պար տա վոր էր գնոր դին նա խազ գու շաց նել 
գույ քի նկատ մամբ այլ ան ձի իրա վունք նե րի առ կա յու թյան մա սին: Մինչ դեռ տվյալ դեպ-
քում Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի և նրա իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նի կող մից 
ամ բող ջու թյամբ չի կա տար վել ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի 28.03.2011 
թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը՝ չի վճար վել պայ-
մա նագ րով սահ ման ված գնի գու մա րից 1.600.000 ՀՀ դրա մը, Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի 
իրա վա հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նի պար տա վո րու թյունն ապա հով ված է եղել այդ 
գույ քի գրա վով, իսկ օրեն քի ուժով գրա վի նպա տակն է ապա հո վել ապ րան քի հա մար 
վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյու նը, քա նի դեռ ապա ռիկ վա ճառ ված գույ քի գնի գու-
մարն ամ բող ջու թյամբ չի վճար վել, գույ քը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ դրված՝ 
ան կախ այդ գույ քի սե փա կա նա տի րոջ հե տա գա փո փո խու թյու նից։ Միևնույն ժա մա նակ 
ար ձա նագ րե լով, որ նկա տի ունե նա լով, որ գրա վադր ված գույքն ան ցել է Ար մեն Աճեմ յա-
նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյա նը, սա կայն վեր ջինս 
գոր ծին մաս նա կից չի դարձ վել, իսկ սույն գոր ծով վեճն առնչ վում է նաև վեր ջի նիս իրա-
վունք նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե րին (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 910րդ  
է ջե րը), Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի, բե կա-
նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 10.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և գործն 
ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ռու զան նա Հա կոբ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա
բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից վե րը նշված որոշ մամբ ար տա
հայ տած կար ծի քի հետ, շա րա դրում եմ իմ հա տուկ կար ծի քը դրա վե րա բեր յալ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա-
ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գում են օրեն քով ու այլ իրա վա կան 
ակ տե րով նա խա տես ված հիմ քե րից, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի և իրա վա բա նա կան 
ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն նե րից, որոնք թեև օրեն քով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով 
նա խա տես ված չեն, սա կայն, ըստ քա ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյան սկզբունք նե րի՝ առա-
ջաց նում են քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ:

Նույն հոդ վա ծի 2րդ կե տի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ մամբ պե տա կան գրանց ման են թա
կա իրա վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և այլ գույ քա յին իրա վունք նե րը, այդ 
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իրա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցումն ու դա դա րու-
մը են թա կա են պե տա կան գրանց ման: Գ րանց ման են թա կա են՝ ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, օգ տա գործ ման իրա վուն քը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ-
նե րը, ինչ պես նաև նույն օրենսգրքով և այլ օրենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ այլ 
իրա վունք նե րը: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման կար գը և  դրանց գրան ցու մը մեր ժե լու հիմ քե րը սահ ման վում են օրեն քով:

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 քա յին իրա վունքն է, որը միաժա-
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 227-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վը ծա գում է պայ-
մա նագ րի ուժով: Գ րա վը ծա գում է նաև օրեն քի հի ման վրա՝ դրա նում նշված հան գա մանք-
նե րի երևան գա լով: Օրեն քում պետք է նա խա տես վի այն գույ քը, որը հա մար վում է պար-
տա վո րու թյան կա տար ման ապա հով ման հա մար գրավ դրված: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րի ուժով ծա գած գրա վի մա սին 
նույն օրենսգրքի կա նոն նե րը հա մա պա տաս խա նա բար կի րառ վում են օրեն քի հի ման վրա 
ծա գած գրա վի նկատ մամբ, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն 
օրենսգրքով նա խա տես ված դեպ քե րում գրա վի պայ մա նա գի րը են թա կա է նո տա րա կան 
վա վե րաց ման, իսկ գրա վի իրա վուն քը՝ պե տա կան գրանց ման: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րը չպահ պա նե լը հան գեց նում է գրա վի պայ մա նագ րի 
ան վա վե րու թյան: Ն ման պայ մա նա գիրն առո չինչ է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի «Գ րա վի իրա վուն քի ծա գու մը» վեր տա ռու թյամբ 
235-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գրա վի իրա վուն քը ծա գում է գրա վի պայ մա նա-
գի րը կնքե լու պա հից, իսկ այն դեպ քե րում, երբ գրա վի իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան 
գրանց ման, ապա այն գրան ցե լու պա հից: (…)

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը նա խա տե սել 
է գրա վի իրա վուն քի ծագ ման եր կու հիմք. 

1. պայ մա նագ րի ուժով,
2. օ րեն քի հի ման վրա:
Օրենս դի րը նա խա տե սել է ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քա յին իրա վունք նե րի ծագ-

ման, փո խանց ման և դա դար ման հա մար պե տա կան գրանց ման պար տա դիր պա հանջ: 
Ընդ որում, ան շարժ գույ քի գրա վի պայ մա նագ րի ուժով գրա վի իրա վուն քի ծագ ման պահն 
օրենս դի րը պայ մա նա վո րել է այդ պայ մա նագ րի պե տա կան գրանց ման հան գա ման քով: 
Այ սինքն՝ ան շարժ գույ քի գրա վի պայ մա նագ րի ուժով գրա վի իրա վուն քը կա րող է ծա գել 
միայն այն դեպ քում, երբ կա տար վել է այդ իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պար տա դիր 
պա հան ջը:

Հարկ է նկա տել, որ ան շարժ գույ քի գրա վի պայ մա նագ րից ծա գող գրա վի իրա վուն-
քի պե տա կան գրանց ման են թա կա լի նելն ան վի ճե լի է ու հստակ կար գա վոր ված է ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով: Միևնույն ժա մա նակ օրեն քի հի ման վրա ծա գած գրա վի 
իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման են թա կա լի նե լու պար տա դի րու թյու նը բխում է ինչ պես 
վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից, այն պես էլ «Գույ քի նկատ-
մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քում ամ րագրված իրա վա-
կար գա վո րում նե րից:

Այս պես. իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Գույ քի 
նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի (այ սու հետ՝ Օրենք) 
3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրանց ման հիմ նա կան սկզբունք ներն են՝

ա) գույ քի նկատ մամբ գրանց ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը պե տու թյան կող-
մից.

(…):
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Օրեն քի1 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրանց ման հիմ նա կան խնդիր ներն են՝
ա) պե տու թյան կող մից գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի ճա նա չու մը, երաշ խա վո րու-

մը և պաշտ պա նու թյու նը.
(…):
Օրեն քի 11-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրանց ման օբ յեկտ ներն են՝ նույն օրեն-

քով սահ ման ված պե տա կան գրանց ման են թա կա գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան, 
օգ տա գործ ման իրա վուն քը, գրա վը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ նե րը, ինչ պես նաև, օրեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում, այլ իրա վունք նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցու մը, փո փո-
խու մը, դա դա րու մը:

Օրեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ մամբ չգրանց ված իրա-
վունք նե րը, որոնք նշվում են այլ փաս տաթղ թե րում, բա ցի ան շարժ գույ քի պե տա կան 
գրանց ման միաս նա կան մատ յա նի գրանց ման թեր թիկ նե րից, չեն հա մար վում ճա նաչ-
ված և գրանց ված:

Օրեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի յու րա քանչ յուր միա վո րի հա մար 
կազմ ված կա դաստ րա յին գործն իր մեջ ընդգրկում է ան շարժ գույ քի առան ձին միա վոր նե-
րի նկատ մամբ իրա վունք ներ և սահ մա նա փա կում ներ հաս տա տող հետևյալ փաս տաթղ-
թե րը՝

(…)
ե) ան շարժ գույ քի օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կում նե րի մա սին որո շում ներն ու պայ-

մա նագ րե րը.
(…)
թ) ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք նե րը և այդ իրա վունք նե-

րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը 
հաս տա տող փաս տաթղ թեր:

Օրեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գույ քի հետ կա տար վող գոր ծարք-
նե րից ծա գող իրա վունք նե րը՝ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, օգ տա գործ ման իրա վուն քը, 
գրա վը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ նե րը, այլ սահ մա նա փա կում նե րը, (…) են թա կա են (պետք 
է ներ կա յաց վեն) պե տա կան գրանց ման՝ գոր ծարք նե րի նո տա րա կան վա վե րաց ման օր-
վա նից սկսած 30-օր յա ժամ կե տում՝ ան շարժ գույ քի պե տա կան ռե գիստ րի տա րած քա յին 
ստո րա բա ժա նում նե րում՝ ըստ ան շարժ գույ քի գտնվե լու վայ րի:

Օրեն քի 24-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րը հա-
մար վում են գրանց ված՝ գրանց ման մատ յա նում գրան ցե լու պա հից:

Օրեն քի 26-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հի փո թե քի իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը 
կա տար վում է հի փո թե քի առար կա հան դի սա ցող գույ քի գտնվե լու վայ րում ան շարժ գույ-
քի պե տա կան ռե գիստ րի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման կող մից:

Հի փո թե քի իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա տար վում է գրանց ման մատ յա նում՝ 
հի փո թե քի առար կա հան դի սա ցող գույ քի գրանց ման թեր թի կի հա մա պա տաս խան բաժ-
նում:

Հի փո թե քով պար տա վո րու թյան ծա վա լի, ժամ կե տի, ինչ պես նաև հի փո թեք դրված 
ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տի րոջ փո փոխ ման դեպ քում, իսկ պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված դեպ քե րում՝ գրա վա ռուի հա մա ձայ նու թյամբ, գրանց ման մատ յա նում կա տար վում է 
հի փո թե քի իրա վուն քի գրանց ման փո փո խու թյուն:

Օրեն քի 28-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վի, հի փո թե քի իրա վուն քի գրան ցու մից հե տո 
գույ քի նկատ մամբ սահ ման ված կար գով կի րառ վում է սահ մա նա փա կում (ար գե լա դրում): 

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ պե տու թյան կող մից ճա-
նաչ վում, երաշ խա վոր վում և պաշտ պան վում են միայն գրանց ված գույ քա յին իրա վունք-
ներն ու սահ մա նա փա կում նե րը: Այլ կերպ ասած՝ ցան կա ցած հիմ քով ծա գած իրա վունք-
նե րը պե տու թյու նը ճա նա չում ու պաշտ պա նում է, եթե դրանք գրանց ված են պե տա կան 
իրա վա սու մարմ նի՝ Կա դաստ րի կո մի տեի (ան շարժ գույ քի պե տա կան ռե գիստ րի) կող մից:

1  Հղումները կատարվում են իրավահարաբերության ծագման պահին գործող խմբագրությամբ։
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Անհ րա ժեշտ եմ հա մա րում ընդգ ծել, որ օրենս դիրն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրա վի 
իրա վուն քի ծագ ման պա հը չի պայ մա նա վո րել գրա վի իրա վուն քի ծագ ման հիմ քով: Այ-
սինքն՝ ան կախ այն հան գա ման քից, գրա վի իրա վուն քը ծա գել է պայ մա նագ րի, թե օրեն քի 
ուժով, այն են թա կա է պե տա կան գրանց ման: 

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ հարկ եմ հա մա րում ան-
դրա դառ նալ օրեն քի ուժով գրա վի իրա վուն քի ծագ ման և  դրա գրանց ման են թա կա լի նե լու 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ այն դեպ-
քում, երբ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ապ րան քի հա մար վճա րել այն 
գնոր դին հանձ նե լուց որո շա կի ժա մա նակ հե տո (ապ րան քի ապա ռիկ վա ճառք), գնոր դը 
պար տա վոր է վճա րել պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամ կե տում, իսկ եթե նման ժամ-
կետ նա խա տես ված չէ պայ մա նագ րով՝ նույն օրենսգրքի 352 հոդ վա ծին հա մա պա տաս-
խան որոշ վող ժամ կե տում:

Նույն հոդ վա ծի 6րդ կե տի հա մա ձայն՝ ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րան քը գնոր դին հանձ
նե լու պա հից մինչև դրա հա մար վճա րե լը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ դրված՝ ի 
ապա հո վումն ապ րան քի հա մար վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյան կա տար ման, եթե այլ 
բան նա խա տես ված չէ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 505րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն՝ ապ րան քի 
ապա ռիկ վա ճառ քի պայ մա նագ րով կա րող է նա խա տես վել ապ րան քի հա մար տա րա ժամ
կետ վճա րե լու՝ գնոր դի իրա վուն քը:

Տա րա ժամ կետ վճա րե լու պայ մա նով ապ րան քի ապա ռիկ վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա
մար վում է կնքված, եթե դրա նում առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի այլ էա կան պայ ման նե րի 
հետ միա սին նշված են ապ րան քի գի նը, վճա րե լու կար գը, ժամ կետ նե րը և չա փե րը:

Նույն հոդ վա ծի 2րդ կե տի հա մա ձայն՝ տա րա ժամ կետ վճա րե լու պայ մա նով ապ րան քի 
ապա ռիկ վա ճառ քի պայ մա նագ րի նկատ մամբ կի րառ վում են նույն օրենսգրքի 504րդ հոդ
վա ծի 26րդ կե տե րով նա խա տես ված կա նոն նե րը: 

Ամ բող ջու թյամբ ըն դու նե լի է սույն գոր ծով կա յաց ված որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, ըստ որի՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 170-րդ հոդ վա ծի և 226-րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վա դրույթ 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՝ 
իրա յին-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 կա յի 
ար ժե քից: Վե րոգրյալ բնո րո շու մից բխում է, որ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյան 
պար տա տե րը գրա վի առար կա յի 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:

Գ րա վի իրա վունքն առանձ նա հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում իրա յին իրա վունք նե րի 
շար քում: Ի տար բե րու թյուն այլ իրա յին իրա վունք նե րի՝ գրավն առա ջա նում և իրա-
վա կան արժևո րում է ստա նում այն քա նով, որ քա նով այն անհ րա 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 իրա յին-ի րա վա կան ապա հով ման մի ջոց: Գ րա վի 
իրա վուն քին բնո րոշ են իրա յին իրա վունք նե 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 քանչ յու 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),
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- «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 անց նում 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):

Ամ բող ջու թյամբ ըն դու նե լի է նաև սույն գոր ծով կա յաց ված որոշ մամբ Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած մյուս իրա վա կան դիր քո րո շու մը, ըստ որի՝ գրա վի իրա-
վուն քը պետք է դի տար կել որ պես «գույք»՝ Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 
հոդ վա ծի իմաս տով: Այ դու հան դերձ գտնում եմ, որ վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո-
շում նե րի կի րա ռե լի լի նելն ուղ ղա կի պայ մա նա վոր ված է գրա վի իրա վուն քի ծագ ման 
հան գա ման քով:

Ինչ պես վերն ար դեն նշել եմ, ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրա վի իրա վուն քի ծագ-
ման պահն օրենս դի րը չի պայ մա նա վո րել գրա վի իրա վուն քի ծագ ման հիմ քով, հետևա-
բար ան կախ այն հան գա ման քից, գրա վի իրա վուն քը ծա գել է պայ մա նագ րի, թե օրեն քի 
ուժով, այն են թա կա է պե տա կան գրանց ման։ Այլ կերպ ասած, ան կախ գրա վի իրա վուն քի 
ծագ ման հիմ քից (պայ մա նա գիր կամ օրենք) այդ իրա վուն քը կա րող է իրաց վել, այդ թվում՝ 
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 սե փա կա նու թյան իրա վունքն 
այլ ան ձի անց նե լիս պահ պա նել իր ուժը և հիմք հան դի սա նալ գրա վով ապա հով ված 
պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար միայն պե տա կան գրանց ման են թարկ ված լի նե լու 
պա րա գա յում:

Այս պի սով, գտնում եմ, որ այն դեպ քե րում, երբ օրեն քի հի ման վրա գրա վի իրա վուն-
քի ծա գու մը պայ մա նա վոր ված է ան շարժ գույ քի ապա ռիկ վա ճառ քի պայ մա նագ րով, որի 
դեպ քում ապա ռիկ վա ճառ ված ապ րան քը գնոր դին հանձ նե լու պա հից մինչև դրա հա մար 
վճա րե լը հա մար վում է վա ճա ռո ղի մոտ գրավ դրված՝ ի ապա հո վումն ապ րան քի հա մար 
վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյան կա տար ման, ապա նշված պայ մա նագ րի կն քման 
փաս տով և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի ուժով ծա գած 
գրա վի իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանց ման: 

Վե րոգրյալ դա տո ղու թյու նը հաս տատ վում նաև 23.06.2011 թվա կա նին ըն դուն ված և 
01.01.2012 թվա կա նից ուժի մեջ մտած ««Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օրեն քով, որով 
«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քը շա րադր վել 
է նոր խմբագ րու թյամբ։ Ըստ այդմ, «Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի «Հի փո թե քի պե տա կան գրանց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը» վեր տա ռու թյամբ 39-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծով սահ ման-
ված դրույթ նե րը տա րած վում են նաև օրեն քի հի ման վրա ծա գած գրա վի իրա վուն քի 
պե տա կան գրանց ման, դրա փո փոխ ման կամ դա դա րեց ման վրա: Եթե օրեն քի հի ման 
վրա գրա վի իրա վուն քի ծա գու մը պայ մա նա վոր ված է այն պի սի գոր ծար քի կն քմամբ, որից 
ծա գող իրա վուն քը նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով են թա կա է պե տա կան գրանց ման 
(հիմ նա կան պար տա վո րու թյու նից ծա գող իրա վունք), ապա գրա վի իրա վուն քի պե տա կան 
գրան ցում չի կա րող իրա կա նաց վել, եթե պե տա կան գրանց ման չի ներ կա յաց վել հիմ նա-
կան պար տա վո րու թյու նից ծա գող իրա վուն քը, կամ այդ իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը 
մերժ վել է:

Այ սինքն՝ օրենս դրա կան զար գա ցում նե րը ևս վ կա յում են այն մա սին, որ ան կախ գրա-
վի իրա վուն քի ծագ ման հիմ քից, այդ իրա վուն քը են թա կա է պե տա կան գրանց ման։

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ ար ձա նագ րում եմ, որ օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի 
իրա վուն քը գրա վա ռուի հա մար կա րող է իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նել, այդ 
թվում մի ջոց հան դի սա նալ վեր ջի նիս 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, եթե այդ իրա վուն-
քը են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման և ստա ցել է պե տա կան պաշտ պա նու թյուն: 
Հա կա ռակ պա րա գա յում, այ սինքն՝ օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա վուն քը պե տա-
կան գրանց ման են թարկ ված չլի նե լու դեպ քում խոսք չի կա րող լի նել այդ իրա վուն-
քի գո յու թյան մա սին ընդ հան րա պես և 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 
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նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի անց նե լիս գրա վի իրա վուն քը 
պահ պան վե լու մա սին մաս նա վո րա պես, քա նի որ իր ուժը կա րող է պահ պա նել միայն 
գո յու թյուն ունե ցող, այ սինքն՝ գրանց ված իրա վուն քը:

Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
դի տար կե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի դիր քո-
րո շում նե րը՝ հարկ եմ հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի և Խա չա տուր Գրի-
գոր յա նի միջև 28.03.2011 թվա կա նին կնքվել է «Ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա-
ճառ քի պայ մա նա գիր» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17), որից ծա գող իրա վունք նե րը են թարկ վել են 
պե տա կան գրանց ման (ան վի ճե լի փաստ, որը հաս տատ ված է նաև թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 15.06.2012 
թվա կա նի որոշ մամբ՝ հ. 1-ին, գ.թ. 10-14):

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած 15.06.2012 
թվա կա նի որոշ մամբ Երևան քա ղա քի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ-
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 12.03.2012 թվա կա նի թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 վճի ռը բե-
կան վել և փո փոխ վել է՝ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նից հօ գուտ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի 
բռնա գանձ վել է 5.505.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 28.03.2011 թվա կա նին կնքված «Ան շարժ գույ-
քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով» սահ ման ված գու մա րի չվճար ված մաս, 
որի նկատ մամբ 01.08.2011 թվա կա նից սկսած հաշ վարկ վել են տո կոս ներ՝ մինչև պար տա-
վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը: Նշ ված որոշ ման հի ման վրա տրվել է կա տա րո-
ղա կան թերթ: 

Կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում կող մե րը կնքել են հաշ տու թյան հա մա ձայ-
նու թյուն, որը Երևան քա ղա քի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի 26.12.2012 թվա կա նի վճռով հաս տատ վել է՝ Խա չա տուր 
Գ րի գոր յա նը պար տա վոր վել է մինչև 2013 թվա կա նի հու նիս ամի սը նշված կա տա րո ղա-
կան թեր թով սահ ման ված 5.505.000 ՀՀ դրա մը, ինչ պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ 
հաշ վարկ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո-
կոս ներն ամեն ամիս, մաս-մաս վճա րել Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նին: Նշ ված պար-
տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ և ժա մա նա կին կա տա րե լու դեպ քում պա հան ջա տե րը 
պար տա վոր վել է ներ կա յաց ված թիվ ԵՄԴ/1114/02/11 կա տա րո ղա կան թեր թը հետ վերց-
նել: Խա չա տուր Գրիգոր յա նի կող մից նշված պար տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ չկա-
տար վե լու դեպ քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը չեղ յալ է հա մար վում և նշ ված գու-
մա րի բռնա գան ձու մը են թա կա է կա տար ման ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան մի ջո ցով հար կա դիր 
կար գով՝ հաշ վան ցե լով Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նին ար դեն 
իսկ վճար ված գու մար նե րը:

Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից 15.11.2012 թվա կա նի դրու թյամբ վճար վել է 1.221.000 
ՀՀ դրամ: Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ սահ ման ված 
պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հիմ քով ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան Մա լա թիա- Սե բաս-
տիա բաժ նի 13.05.2013 թվա կա նի որոշ մամբ կա սեց ված թիվ 01/12-4291/11 կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը վերսկս վել է:

Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պար տա պան Խա չա տուր Գ րի գոր-
յա նը մա հա ցել է: 27.04.2015 թվա կա նի պար տա վո րագ րի հա մա ձայն՝ Սու սան նա Մա նուկ-
յա նը պար տա վոր վել է Ավե տիս Քա լաշ յա նին՝ որ պես Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի լիա-
զոր ված անձ, մինչև 01.08.2015 թվա կա նը վճա րել 1.600.000 ՀՀ դրամ: Պար տա վոր վել է 
նաև Երևա նի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղոց 33 տու նը գրա վա դրել բան կում նշված գու մա րը 
վե րա դարձ նե լու հա մար, որն իրա կա նաց նե լու հա մար իր խնդրան քով Ավե տիս Քա լաշ յա-
նը պետք է դի մում ներ կա յաց ներ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյուն նշված տան վրա դրված ար գե լան-
քը հա նե լու հա մար:

18.05.2015 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Սու սան-
նա Մա նուկ յա նը վա ճա ռել, իսկ Ար մեն Աճեմ յա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րել 
Երևա նի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տու նը, որը պայ մա նագ րի 3-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ գրա վի, կա լան քի, ար գե լան քի տակ չի եղել:
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Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 27102016-
01-0104 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 18.05.2015 թվա կա նի թիվ 2089 առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի հի ման վրա Երևա նի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղոց, 33 բնա կե լի տան նկատ մամբ 
գրանց վել է Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա-
նու թյու նը։

Սույն գոր ծով ան դրա դառ նա լով այն իրա վա կան հար ցին, թե արդ յո՞ք գրա վի առար-
կան օտա րե լու դեպ քում օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա վուն քը դա դա րում է, Վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ 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 անց նե լիս գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում 
է իր ուժը, հետևա բար ան կախ այն հան գա ման քից, որ գրա վի առար կա հան դի սա ցող ան-
շարժ գույքն ան ցել է այլ ան ձանց՝ Ար մեն Աճեմ յա նի և Ար մի նե Հայ դարց յա նի սե փա կա-
նու թյա նը, դեռևս չի նշա նա կում, որ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նը կորց րել է իր գրա վի 
իրա վունքն այդ գույ քի նկատ մամբ, քա նի որ գրա վի իրա վուն քի կրո ղը պահ պա նում է իր 
իրա վունքն ան գամ այն դեպ քում, երբ գրա վի առար կան անց նում է այլ ան ձի սե փա կա նու-
թյա նը: 

Փաս տո րեն Վճռա բեկ դա տա րանն ան տե սել է գրա վի իրա վուն քի պար տա դիր 
գրանց ման են թա կա լի նե լու օրենս դրա կան պա հան ջը՝ 28.03.2011 թվա կա նի «Ան շարժ 
գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի» կն քման փաստն ու ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րու մը 
դի տե լով բա վա րար գրա վի իրա վուն քին իրա վա կան պաշտ պա նու թյուն տա լու, մաս նա-
վո րա պես այդ իրա վուն քի գո յու թյու նը, որ պես հաս տատ ված փաստ, ըն դու նե լու և 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 սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի անց նե լիս գրա-
վի իրա վուն քը պահ պան ված հա մա րե լու հա մար: Մինչ դեռ պահ պան վել կա րող է միայն 
գրանց ված գրա վի իրա վուն քը, քա նի որ միայն գրանց ված իրա վունքն է ճա նաչ վում, 
երաշ խա վոր վում և պաշտ պան վում պե տու թյան կող մից, հետևա բար օրեն քի ուժով ծա-
գած գրա վի իրա վուն քը գրանց ված լի նե լու դեպ քում միայն 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 սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի անց նե լիս գրա վի իրա-
վուն քը կպահ պա նի իր ուժը:

Այս պի սով, սույն հա տուկ կար ծի քում շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րով գտնում եմ, 
որ տվյալ դեպ քում 28.03.2011 թվա կա նի «Ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ-
քի պայ մա նագ րի» կն քման փաս տով և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 504-րդ հոդ-
վա ծի 6-րդ կե տի հիմ քով, այ սինքն՝ օրեն քի ուժով ծա գել է գրա վի իրա վուն քը, այն է՝ 
նշված պայ մա նագ րի առար կա հան դի սա ցող Երևա նի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 
33 տու նը գնոր դին՝ Խա չա տուր Գ րի գոր յա նին հանձ նե լու պա հից մինչև դրա հա մար 
վճա րե լը հա մար վել է վա ճա ռո ղի՝ Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի մոտ գրավ դրված՝ 
ի ապա հո վումն ապ րան քի հա մար վճա րե լու գնոր դի պար տա վո րու թյան կա տար ման: 
Այ դու հան դերձ, օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա վուն քը են թա կա էր պե տա կան 
գրանց ման, ուս տի նշված գրա վի իրա վուն քը Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի հա-
մար կա րող էր իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նել, այդ թվում 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 սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի անց նե լիս 
պահ պա նել իր ուժն ու մի ջոց հան դի սա նալ վեր ջի նիս հան դեպ Խա չա տուր Գ րի-
գոր յա նի ունե ցած դրա մա կան կամ այլ պար տա վո րու թյան կա տար ման ապա հով-
ման հա մար միայն գրա վի իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հան ջը կա տար-
ված լի նե լու պա րա գա յում:

Մինչ դեռ սույն գոր ծով օրեն քի ուժով ծա գած գրա վի իրա վուն քի պե տա կան գրանց-
ման փաս տը հաս տա տող որևէ ապա ցույց չի ներ կա յաց վել: Ավե լին, 28.03.2011 թվա կա նին 
կնքված «Ան շարժ գույ քի տա րա ժամ կետ առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից» ծա գող իրա-
վունք նե րի պե տա կան գրան ցու մից ավե լի քան չորս տա րի անց՝ 18.05.2015 թվա կա նին 
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կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Խա չա տուր Գ րի գոր յա նի իրա վա-
հա ջորդ Սու սան նա Մա նուկ յա նը վա ճա ռել է, իսկ Ար մեն Աճեմ յա նը որ պես սե փա կա նու-
թյուն ձեռք է բե րել Երևա նի Հաղ թա նա կի 7-րդ փո ղո ցի թիվ 33 տու նը, որը պայ մա նագ րի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գրա վի, կա լան քի, ար գե լան քի տակ չի եղել:

Ն ման պայ ման նե րում, գտնում եմ, որ խոսք չի կա րող լի նել գրավ դրված գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձանց՝ Ար մեն Աճեմ յա նին և Ար մի նե Հայ-
դարց յա նին անց նե լիս Ռո բերտ Մե լիք-Ս տե փան յա նի գրա վի իրա վուն քի պահ պան ման, 
հետևա բար և գրա վի առար կա յի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու վեր ջի նիս պա հան ջը բա-
վա րա րե լու մա սին, քա նի որ դրա հա մար նախևա ռաջ պետք է առ կա լի նի իրա վա կան 
պաշտ պա նու թյուն ստա ցած, այ սինքն՝ Կա դաստ րի կո մի տեի (ան շարժ գույ քի պե տա կան 
ռե գիստ րի) կող մից գրանց ված գրա վի իրա վունք, որ պի սի պայ մա նը սույն գոր ծով բա ցա-
կա յում է: 

Այս պի սով, գտնում եմ, որ Դա տա րա նը, մեր ժե լով Ռո բերտ Մե լիքՍ տե փան յա նի հայ ցը, 
իսկ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, կա յաց րել են գործն 
ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տեր, ուս տի Ռո բերտ Մե լիքՍ տե փան յա նի ներ կա
յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէր կա րող 
լի նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Հետևա բար սույն գոր ծով անհ
րա ժեշտ էր կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սի 1ին 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: 

ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ռ. Հա կոբ յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1159/02/17 
2020թ. 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1159/02/17
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Հ. Ենոք յան 
Դա տա վոր ներ՝ Լ. Գ րի գոր յան 

Գ. Խան դան յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող 
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

 
2020 թվա կա նի մա յի սի 15-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով «Գառ նի ին վեստ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե-

րու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.01.2019 թվա-
կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ար մեն Մու րադ յա նի ընդ դեմ Ըն կե րու թյան, եր րորդ ան-
ձինք Ար թուր և Գե ղամ Պետ րոս յան նե րի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի 
կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի (ներ կա յումս՝ ՀՀ կա դաստ րի կո մի տե)՝ գրա վի դա դա-
րեց ման պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ար մեն Մու րադ յա նը պա հան ջել է դա դա րեց նել Ըն կե րու թյան 

գրա վի իրա վուն քը Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի 
նկատ մամբ: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Սու քո յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 27.06.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է: 
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
30.01.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Ար մեն Մու րադ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ 
Դա տա րա նի 27.06.2018 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ հայ ցը բա վա րար վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10րդ հոդ վա ծի 

2րդ կե տը, 135րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, 228րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, որոնք պետք է կի րա ռեր, 
սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 243րդ հոդ վա ծի 3րդ կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Ար թուր Պետ րոս յա նը ան-

շարժ գույ քի գրա վի պայ մա նագ րե րը կնքե լիս հան դի սա ցել է գրա վի առար կա յի՝ Երևան 
քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի միակ սե փա կա նա տե րը, ին չը 
հիմք է տվել Ըն կե րու թյա նը, վստա հե լով սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց-
ման վար չա կան ակ տի գո յու թյա նը, ի ապա հո վումն վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
կա տար ման՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով կնքե լու գրա վի պայ մա նագ րե րը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը գրա վի 
պայ մա նագ րե րի կն քման ժա մա նակ չգի տեր և պար տա վոր էլ չէր իմա նալ գրա վի առար-
կա յի նկատ մամբ այլ ան ձանց հա վակ նու թյուն նե րի մա սին:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «առգ րա վել» եզ րույ թը և ան տե սել է այն 
հան գա ման քը, որ դա տա կան ակ տով գրա վա տուի սե փա կա նու թյան իրա վունքն ան վա վեր 
ճա նա չե լը և մեկ այլ ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը վե րա կանգ նելն ան ձի փաս տա ցի 
տի րա պե տու թյու նից գույ քը վերց նե լու գոր ծո ղու թյուն ներ չեն:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 30.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 27.06.2018 
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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1) 30.11.2010 թվա կա նի ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման թիվ 

2671710 վկա յա կա նի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի 
թիվ 13 բնա կա րա նը սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նել է Գե ղամ Պետ րոս յա նին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 58):

2) 30.08.2011 թվա կա նին Գե ղամ Պետ րոս յա նի և Իրի նա Սի մոն յա նի միջև կնքված և 
նո տար Ա. Աբ րա համ յա նի կող մից վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Գե ղամ Պետ րոս յա նը Իրի նա Սի մոն յա նին վա ճա ռել է սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ 
շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նը (գրանց վել է սե ղա նա մատ յա նում՝ 6189) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 57): 

3) 30.09.2011 թվա կա նի ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման թիվ 
2805261 վկա յա կա նի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն-
քի թիվ 13 բնա կա րա նը սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նել է Իրի նա Սի մոն յա նին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 55): 

4) 27.12.2012 թվա կա նին Իրի նա Սի մոն յա նի և Ար թուր Պետ րոս յա նի միջև կնքված և 
նո տար Ա. Աբ րա համ յա նի կող մից վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Իրի նա Սի մոն յա նը Ար թուր Պետ րոս յա նին է վա ճա ռել սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ 
շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նը (գրանց վել է սե ղա նա մատ յա նում՝ 8942) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 54):
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5) 09.01.2013 թվա կա նի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման թիվ 09012013-01-1302 վկա յա կա նի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան 
փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց վել է Ար թուր Պետ րոս յա նի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հիմք՝ 27.12.2012 թվա կա նի թիվ 8942 առու վա ճառ քի պայ մա-
նա գի րը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 83):

6) 08.05.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Ար թուր Պետ րոս յա նի միջև կնքված և նո-
տար Ա. Աբ րա համ յա նի կող մից վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի գրա վի (հի փո թե քի) թիվ 
Գ068-13 պայ մա նագ րի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Ար թուր Պետ րոս յա նը, ի ապա հո վումն իր 
և Ըն կե րու թյան միջև 08.05.2013 թվա կա նին կնքված թիվ Վ068-13 վար կա յին պայ մա նագ-
րով ստանձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման, գրա վա դրել է Երևան քա ղա քի Աղա յան 
փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նը (գրանց վել է սե ղա նա մատ յա նում՝ 1966) (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 78-82):

7) 13.05.2013 թվա կա նի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման թիվ 13052013-01-0004 վկա յա կա նի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան 
փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց վել է Ըն կե րու թյան գրա վի 
իրա վուն քը (հիմք՝ 08.05.2013 թվա կա նի թիվ 1966 գրա վի, հի փո թե քի պայ մա նա գի րը) (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 87-88):

8) 13.09.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Ար թուր Պետ րոս յա նի միջև կնքված և նո տար 
Ա. Աբ րա համ յա նի կող մից վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) 
թիվ Գ150-13 պայ մա նագ րի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Ար թուր Պետ րոս յա նը, ի ապա հո վումն 
իր և Ըն կե րու թյան միջև 13.09.2013 թվա կա նին կնքված թիվ Վ150-13 վար կա յին պայ մա-
նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյան կա տար ման, գրա վա դրել է Երևան քա ղա քի 
Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նը (գրանց վել է սե ղա նա մատ յա նում՝ 4891) 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 73-77):

9) 17.09.2013 թվա կա նի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման թիվ 17092013-01-0004 վկա յա կա նի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան 
փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց վել է Ըն կե րու թյան գրա վի 
իրա վուն քը (հիմք՝ 13.09.2013 թվա կա նի թիվ 4891 հա ջոր դող գրա վի, հի փո թե քի պայ մա նա-
գի րը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 85-86):

10) Թիվ ԵԿԴ/2202/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով՝ ըստ հայ ցի Ար մեն Մու րադ յա նի 
ընդ դեմ Գե ղամ Պետ րոս յա նի, եր րորդ ան ձինք Ար թուր Պետ րոս յա նի, Իրի նա Սի մոն յա նի, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի և Ըն կե-
րու թյան՝ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ կեղծ գոր ծար քի ան-
վա վե րու թյան հետևանք ներ կի րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին, հաս տատ վել են հետևյալ 
փաս տա կան հան գա մանք նե րը.

10.1) Ար մեն Մու րադ յա նի և Գե ղամ Պետ րոս յա նի միջև 19.08.2011 թվա կա նին կնքված 
փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ար մեն Մու րադ յա նը Գե ղամ Պետ րոս յա նին 
առանց տո կո սի տվել է 56.000.000 ՀՀ դրամ, որը Գե ղամ Պետ րոս յա նը պար տա վոր վել է 
վե րա դարձ նել 19.09.2011 թվա կա նին։ 

10.2) ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
կող մից ար ձակ վել է թիվ ԱՎԴ/0599/03/11 վճար ման կար գա դրու թյու նը, որի հա մա ձայն 
Գե ղամ Պետ րոս յա նին կար գադր վել է կա տա րել հօ գուտ Ար մեն Մու րադ յա նի 56.000.000 
ՀՀ դրամ վճա րե լու պա հան ջը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 65-80): 

11) Թիվ ԵԿԴ/2202/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով՝ ըստ հայ ցի Ար մեն Մու րադ յա նի 
ընդ դեմ Գե ղամ Պետ րոս յա նի, եր րորդ ան ձինք Ար թուր Պետ րոս յա նի, Իրի նա Սի մոն յա-
նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի 
և Ըն կե րու թյան՝ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ կեղծ գոր-
ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք ներ կի րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին, Երևան քա ղա քի 
Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա-
նի 14.05.2015 թվա կա նի վճռով վճռվել է Ար մեն Մու րադ յա նի հայ ցը բա վա րա րել, ան վա-
վեր ճա նա չել 30.08.2011 թվա կա նին Գե ղամ Պետ րոս յա նի և Իրի նա Սի մոն յա նի միջև և 
27.12.2012 թվա կա նին Իրի նա Սի մոն յա նի և Ար թուր Պետ րոս յա նի միջև կնքված՝ Երևան 
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քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րե-
րը, որ պես ան վա վե րու թյան հետևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն-
թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի կող մից 30.09.2011 թվա կա նին գույ քի 
նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման միաս նա կան 010064-3 մատ յա նի թիվ 
000234 հա մա րի տակ գրանց ված՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 
բնա կա րա նի նկատ մամբ Իրի նա Սի մոն յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և 09.01.2013 
թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո-
մի տեի կող մից Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ-
մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման միաս նա կան մատ յա նում գրանց ված Ար թուր 
Պետ րոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 65-80):

12) Թիվ ԵԿԴ/2202/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով՝ ըստ հայ ցի Ար մեն Մու րադ յա նի 
ընդ դեմ Գե ղամ Պետ րոս յա նի, եր րորդ ան ձինք Ար թուր Պետ րոս յա նի, Իրի նա Սի մոն յա նի, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի և Ըն-
կե րու թյան՝ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ կեղծ գոր ծար քի 
ան վա վե րու թյան հետևանք ներ կի րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին, ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 09.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ որոշ վել է Գե ղամ և Ար թուր Պետ-
րոս յան նե րի վե րա քննիչ բո ղոք նե րը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն, մաս նա կիո րեն բե կա նել 
Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա-
սու թյան դա տա րա նի 14.05.2015 թվա կա նին կա յաց ված վճի ռը՝ 30.08.2011 թվա կա նին Գե-
ղամ Պետ րոս յա նի և Իրի նա Սի մոն յա նի միջև և 27.12.2012 թվա կա նին Իրի նա Սի մոն յա նի 
և Ար թուր Պետ րոս յա նի միջև կնքված՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 
13 բնա կա րա նի պայ մա նագ րե րը ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես ան վա վե րու թյան հետևանք՝ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի կող մից 
30.09.2011 թվա կա նին գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման միաս նա-
կան 010064-3 մատ յա նի թիվ 000234 հա մա րի տակ գրանց ված՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան 
փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ մամբ Իրի նա Սի մոն յա նի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը և 09.01.2013 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա-
դաստ րի պե տա կան կո մի տեի կող մից Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 
13 բնա կա րա նի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման միաս նա կան մատ յա-
նում գրանց ված Ար թուր Պետ րոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ան վա վեր ճա նա չե-
լու մա սե րով, և այդ մա սե րը փո փո խել հետևյալ կերպ. որ պես առո չինչ (կեղծ) գոր ծար քի 
իրա վա կան հետևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել 30.08.2011 թվա կա նին Գե ղամ Պետ րոս յա նի և 
Իրի նա Սեր գե յի Սի մոն յա նի միջև կնքված՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի 
թիվ 13 բնա կա րա նի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա կա տար ված սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, որ պես առո չինչ (կեղծ) գոր ծար քի իրա վա կան 
հետևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել 27.12.2012 թվա կա նին Իրի նա Սի մոն յա նի և Ար թուր Պետ-
րոս յա նի միջև կնքված առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հիմ քով՝ Ար թուր Պետ րոս յա նի սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ 
շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ մամբ, վճի ռը՝ մնա ցած մա սով, թող նել ան փո փոխ: Վե րո-
հիշ յալ որո շու մը մտել է օրի նա կան ուժի մեջ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 85-103):

13) Թիվ ԵԿԴ/2202/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով՝ ըստ հայ ցի Ար մեն Մու րադ յա նի 
ընդ դեմ Գե ղամ Պետ րոս յա նի, եր րորդ ան ձինք Ար թուր Պետ րոս յա նի, Իրի նա Սի մոն յա նի, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի և Ըն-
կե րու թյան՝ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ կեղծ գոր ծար քի 
ան վա վե րու թյան հետևանք ներ կի րա ռե լու պա հանջ նե րի մա սին, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 11.05.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Ար թուր Պետ-
րոս յա նի և նրա ներ կա յա ցուց չի վճռա բեկ բո ղո քը թողն վել է առանց քննու թյան (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 61-63): 

14) Թիվ ԵԿԴ/1979/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով՝ ըստ հայ ցի Գե ղամ Պետ րոս յա նի 
ընդ դեմ Ըն կե րու թյան, Ար թուր Պետ րոս յա նի, եր րորդ անձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն-
թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի, Ար մեն Մու րադ յա նի՝ ան շարժ գույ քի 
գրա վի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու, ան վա վե րու թյան հետևանք ներ կի րա ռե լու և 
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գույքն ար գե լան քից հա նե լու պա հանջ նե րի մա սին, Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- 
Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 06.09.2017 թվա-
կա նի վճռով վճռվել է Գե ղամ Պետ րոս յա նի հայ ցը մեր ժել, իսկ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 21.12.2017 թվա կա նին կա յաց ված և օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
որոշ մամբ որոշ վել է մեր ժել Գե ղամ Պետ րոս յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը՝ վե րո հիշ յալ վճի ռը 
թող նե լով ան փո փոխ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 47-58, տե՛ս նաև «datalex.am»): 

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 394-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րը կա րող են էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի միա տե սակ կի րա ռու թյան 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 նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ առ կա է մար դու 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, քա նի որ Վե րա քննիչ դա տա-
րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը կի րա ռե լու 
արդ յուն քում թույլ է տրվել այն պի սի դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու-
թյան բուն էու թյու նը, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. գրա վի իրա վունքն արդ յո՞ք են թա
կա է դա դար ման այն դեպ քում, երբ գրա վի պայ մա նա գի րը կնքե լուց հե տո գրա վի առար կա յի 
նկատ մամբ գրա վա տուի սե փա կա նու թյան իրա վունքն ան վա վեր է ճա նաչ վում՝ որ պես կեղծ 
գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հետևանք:

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 քա յին իրա վունք նե րը՝ (…) 4) 
գրա վի (…):

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 քա յին իրա վունք նե րի դա դար ման հա մար, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով սահ ման-
ված դեպ քե րի:

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 քա յին իրա վունքն է, որը 
միա ժա 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 228-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գույ քի գրա-
վա տու կա րող է լի նել միայն դրա սե փա կա նա տե րը:

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 
անց նե լիս գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը: Գ րա վա տուի իրա վա հա ջոր դը զբա-
ղեց նում է գրա վա տուի տե ղը և կ րում նրա բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը, եթե այլ բան 
նա խա տես ված չէ գրա վա ռուի հետ հա մա ձայ նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ այն դեպ-
քում, երբ գրա վի առար կա գույքն օրեն քով սահ ման ված կար գով առգ րավ վել է գրա վա-
տուից այն հիմ քով, որ իրա կա նում այդ գույ քի սե փա կա նա տերն ուրիշ անձ է, այդ գույ քի 
նկատ մամբ գրա վը դա դա րում է:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 247-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գրա վը դա-
դա րում է՝ գրա վով ապա հով ված պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լով, գրա վա տուի պա հան-
ջով՝ նույն օրենսգրքի 237 հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քե րով, գրավ դրված 
գույ քի ոչն չաց ման կամ գրավ դրված իրա վուն քը դա դա րե լու դեպ քում, եթե գրա վա տուն 
չի օգտ վել նույն օրենսգրքի 240 հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված իրա վուն քից, գրավ 
դրված գույ քը նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով իրաց վե լու (վա ճառ վե լու) դեպ քում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
գրա վի ինս տի տու տի առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գրա վի իրա վունքն առանձ նա-
հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում իրա յին իրա վունք նե րի շար քում: Ի տար բե րու թյուն այլ իրա յին 
իրա վունք նե րի՝ գրավն առա ջա նում և իրա վա կան արժևո րում է ստա նում այն քա նով, որ-
քա նով այն անհ րա 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 իրա յին-ի րա վա կան ապա հով-
ման մի ջոց: Գ րա վի իրա վուն քին բնո րոշ են իրա յին իրա վունք նե 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 քանչ յու 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 անց նում 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):

Սույն որոշ ման շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա-
դառ նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ընդ հա նուր կա նո նի 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 քա յին իրա վունք նե րի, այդ թվում նաև՝ 
գրա վի իրա վուն քի դա դար ման հա մար: Այս կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը պետք է սահ-
ման ված լի նեն բա ցա ռա պես օրեն քով: 

Ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով 
սահ ման ված դրույ թի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 
նշված իրա վա կան նոր մով, ի լրումն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 247-րդ հոդ վա ծի, 
սահ ման ված է գրա վի դա դար ման ևս մեկ հիմք, այն է՝ գրա վը դա դա րում է այն դեպ քում, 
երբ գրա վի առար կա գույքն օրեն քով սահ ման ված կար գով առգ րավ վել է գրա վա տուից 
այն հիմ քով, որ իրա կա նում այդ գույ քի սե փա կա նա տերն ուրիշ անձ է: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րո հիշ յալ հոդ վա ծի կի րառ ման հա մար անհ-
րա ժեշտ է հետևյալ փաս տա կան հան գա ման քի առ կա յու թյու նը՝ գրա վի առար կա գույ քը 
պետք է օրեն քով սահ ման ված կար գով առգ րավ ված լի նի այն այլ ան ձի սե փա կա նու թյու նը 
հան դի սա նա լու փաս տով։ Այ սինքն՝ առգ րավ ման հիմ քը բա ցա ռա պես պետք է պայ մա նա-
վոր ված լի նի գրա վադր ված գույքն այլ ան ձին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նե լու 
հան գա ման քով։

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ գրա վի առար կա յի նկատ մամբ այլ 
ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը պետք է առ կա լի նի հենց գրա վադր ման պա հին, հա-
կա ռակ պա րա գա յում, երբ խոս քը գնում է գրա վի պայ մա նագ րի կնքու մից հե տո գրա վի 
առար կա յի սե փա կա նա տի րոջ փո փո խու թյան մա սին, ապա նման իրա վի ճակ նե րում կի-
րառ ման են են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 170-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 242-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տե րը, այ սինքն՝ գրա վի իրա վուն քը պահ պա նում է իր ուժը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի իմաս տով ան դրա դառ-
նա լով «առգ րավ վել» եզ րույ թի բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը՝ Վճռա բեկ դա տա-
րա նը գտնում է, որ դա կա րող է վե րա բեր վել ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
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275-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում գույ քը սե փա կա նա տի րո ջը վե րա դարձ նե-
լու, այն պես էլ քրեա կան դա տա վա րու թյան կար գով առգ րավ ված գույքն օրի նա կան սե-
փա կա նա տի րո ջը վե րա դարձ նե լու դեպ քե րին։ Այ սինքն՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է 
այն հետևու թյան, որ «առգ րա վում» եզ րույ թը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ իրա կան 
սե փա կա նա տի րոջ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը պաշտ պան վում է առանց գոր ծարք նե րի 
վի ճարկ ման։

Վճռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում հարկ է հա մա րում ան դրա դառ-
նալ կեղծ գոր ծար քի՝ որ պես առո չինչ գոր ծար քի իրա վա կան հետևանք նե րի կի րառ ման 
արդ յուն քում առանց գրա վի պայ մա նա գի րը վի ճար կե լու գրա վը դա դա րեց նե լու իրա վա-
կան հար ցին:

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 հետևանք ներ առա-
ջաց նե լու մտա դրու թյան կնքված գոր ծար քը, առո չինչ է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 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 վոր յալ 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 անհ րա 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 կն քման 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 վոր յալ 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):

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 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 կադր ված կա մա յին ակ տը՝ ներ քին կամ քը, ուղղ ված իրա վունք նե 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 վունք ներ 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: Ընդ որում, 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծար քը կեղծ որա կե լու հա մար անհ րա 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 տապն դում, 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 հետևանք ներ առա ջաց նե լու մտա դրու թյան, 
ապա դա չի կա րող լի նել միայն մեկ կող մի ցան կու թյու նը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րել ընդգ ծել, 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 մտա դրու թյուն չու նեն, այ դու հան դերձ, 
որ պես զի եր րորդ ան ձինք հնա րա վո րու թյուն ունե նան վստա 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 հետևանք նե րը, որոնք պետք է 
առա ջա նա յին, եթե կնքվեր իրա կան գոր ծարք (այդ թվում նաև՝ գոր ծար քից բխող իրա-
վունք նե րը պե տա կան գրանց ման են թար կե լով): 

ՀՀ 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 կն քման 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: 

Այս պի սով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, 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 (տե՛ս Ալ բերտ Պետ
րոսս յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար սեն Չիտչ յանն ընդ դեմ «Նո րո վի» ՍՊԸի թիվ 
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ԿԴ1/0935/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո
շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ նման դեպ քում առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 
առար կա յի նկատ մամբ այլ ան ձի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրան ցու մը տե ղի է ունե-
նում իրա կան սե փա կա նա տի րոջ կամ քով և ցան կու թյամբ, հետևա բար վեր ջինս կեղծ 
առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքե լիս կան խա տե սում է, որ գնոր դը առու վա ճառ քի պայ-
մա նագ րի առար կա յի նկատ մամբ կա րող է կա տա րել սե փա կա նու թյան իրա վուն քից բխող 
ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, այդ թվում նաև՝ որ պես պար տա վո րու թյան կա տար ման ապա-
հով ման մի ջոց՝ գրավ դնել առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի առար կան:

Այս պի սով, վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը հա մա դրե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով ամ րագրված իրա վա կար գա վոր ման հետ՝ 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այս հիմ քով գրա վը դա դա րած ճա նա չե լու պա-
հան ջի իրա վուն քը պատ կա նում է բա ցա ռա պես գրա վադր ված գույ քի սե փա կա նա տի րո ջը, 
իսկ այլ շա հագրգիռ ան ձինք իրենց խախտ ված իրա վունք նե րը կա րող են վե րա կանգ նել 
բա ցա ռա պես օրեն քով սահ ման ված կար գով գրա վի գոր ծար քը վի ճար կե լով։ 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ
մամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ար մեն Մու րադ յա նը Գե ղամ Պետ րոս յա նին տվել է 
56.000.000 ՀՀ դրամ, որը Գե ղամ Պետ րոս յա նը պար տա վոր վել է վե րա դարձ նել 19.09.2011 
թվա կա նին։ 

ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող-
մից ար ձակ ված թիվ ԱՎԴ/0599/03/11 վճար ման կար գա դրու թյամբ Գե ղամ Պետ րոս յա նին 
կար գադր վել է Ար մեն Մու րադ յա նին վճա րել 56.000.000 ՀՀ դրամ:

Գե ղամ Պետ րոս յանն Իրի նա Սի մոն յա նին է վա ճա ռել սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
իրեն պատ կա նող՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նը, ին-
չի հի ման վրա նշված բնա կա րա նի նկատ մամբ պե տա կան գրանց ման է են թարկ վել Իրի-
նա Սի մոն յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Վե րո հիշ յալ բնա կա րա նը Իրի նա Սի մոն յա նի կող մից վա ճառ վել է Ար թուր Պետ րոս յա-
նին, ին չի հի ման վրա նշված բնա կա րա նի նկատ մամբ պե տա կան գրանց ման է են թարկ վել 
Ար թուր Պետ րոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Այ նու հետև Ար թուր Պետ րոս յա նը նույն բնա կա րա նը գրա վա դրել է Ըն կե րու թյու նում՝ 
ի ապա հո վումն իր և Ըն կե րու թյան միջև կնքված վար կա յին պայ մա նագ րե րով ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման:

Ըն կե րու թյունն օրեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան գրանց ման է են թար կել 
գրա վի պայ մա նագ րե րի հի ման վրա Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 
բնա կա րա նի նկատ մամբ ծա գած՝ Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը: 

Թիվ ԵԿԴ/2202/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հաս տատ վել է Գե ղամ Պետ րոս յա-
նի և Իրի նա Սի մոն յա նի, ինչ պես նաև Իրի նա Սի մոն յա նի և Ար թուր Պետ րոս յա նի միջև 
կնքված առու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի կեղծ լի նե լու հան գա ման քը, և այդ գոր ծարք նե րի 
նկատ մամբ կի րառ վել են ան վա վե րու թյան հետևանք ներ, մաս նա վո րա պես՝ ան վա վեր են 
ճա նաչ վել Իրի նա Սի մոն յա նի և Ար թուր Պետ րոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե-
տա կան գրան ցում նե րը: 

Սույն գոր ծով Ար մեն Մու րադ յա նը, ում հան դեպ Գե ղամ Պետ րոս յանն ունի չկա տար-
ված դրա մա կան պար տա վո րու թյուն, դի մել է դա տա րան՝ պա հան ջե լով գրա վի առար կա 
հան դի սա ցող գույ քի նկատ մամբ դա դա րեց նել Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը:

Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Գե ղամ Պետ րոս յա նը, լի նե-
լով կեղծ գոր ծար քի մաս նա կից (ան բա րե խիճ սե փա կա նա տեր), չի կա րող նա խա պատ-
վու թյան իրա վունք ունե նալ բա րե խիղճ գոր ծած գրա վա ռուի՝ Ըն կե րու թյան հա մե մա տու-
թյամբ (հաշ վի առ նե լով, որ Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան-
նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 06.09.2017 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/1979/02/16 
վճռով հաս տատ վել է, որ Ար թուր Պետ րոս յա նը վի ճե լի պայ մա նագ րե րը կնքե լիս եղել է 
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գրա վի առար կա յի՝ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի 
միակ սեփա կա նա տե րը, ին չը հիմք է տվել Ըն կե րու թյա նը վստա հե լու վար չա կան ակ տի 
գո յու թյա նը և ի ապա հո վումն Ար թուր Պետ րոս յա նի վար կա յին պար տա վո րու թյան կա-
տար ման՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով կնքե լու վի ճե լի հի փո թե քի պայ մա նագ րե րը): 
Դա տա րա նը գտել է, որ սույն դեպ քում գոր ծում է գրա վի իրա վուն քի «հետևե լու» հատ կա-
նի շը և, ան կախ սե փա կա նա տե րե րի փո փո խու թյու նից, գույ քի նկատ մամբ գրա վի իրա-
վուն քը պահ պան վում է:

Միա ժա մա նակ վե րո հիշ յալ դիր քո րո շու մը դի տար կե լով նաև Գե ղամ Պետ րոս յա նի 
պար տա տեր Ար մեն Մու րադ յա նի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու նից՝ Դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ Գե ղամ Պետ րոս յա նի՝ իր գույ քը գրա վա դրե լու (այդ 
թվում նաև ի կա տա րումն եր րորդ ան ձի պար տա վո րու թյուն նե րի) իրա վուն քը Ար մեն 
Մու րադ յա նի հան դեպ ունե ցած պար տա վո րու թյամբ որևէ կերպ սահ մա նա փակ ված չէր: 
Այ սինքն՝ Ար մեն Մու րադ յա նը որևէ իրա վա կան կամ պայ մա նագ րա յին հիմք չի ունե ցել 
են թա դրե լու, որ Գե ղամ Պետ րոս յանն իր գույ քը չի գրա վա դրի կամ այլ կերպ օտա րի, 
հետևա բար Դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման իրա վի ճա կում Ար մեն Մու րադ յա նի իրա-
վունք նե րը որևէ կերպ չեն խախտ վել: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նh Ար մեն Մու րադ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րել է՝ 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ սույն պա րա գա յում կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, քա նի որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով կի րառ վել են կեղծ 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք ներ, ին չի արդ յուն քում Երևան քա ղա քի Աղա յան 
փո ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի նկատ մամբ վե րա կանգն վել է Գե ղամ Պետ րոս-
յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և ան վա վեր է ճա նաչ վել Ար թուր Պետ րոս յա նի գրանց-
ված իրա վուն քը, ով այդ ըն թաց քում գրա վա դրել է վե րոնշ յալ հաս ցեում գտնվող ան շարժ 
գույ քը, հետևա բար գույ քը հար կա դրա բար վերց վել է Ար թուր Պետ րոս յա նից կամ, այլ 
կերպ ասած, առգ րավ վել է նրա նից և հանձն վել սե փա կա նա տի րո ջը՝ Գե ղամ Պետ րոս յա-
նին: 

Այս պի սով՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Երևան քա ղա քի Աղա յան փո-
ղո ցի 19-րդ շեն քի թիվ 13 բնա կա րա նի առգ րավ վու մը տե ղի է ունե ցել օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա, այ սինքն՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով, և իրա կա-
նում վե րոնշ յալ գույ քի սե փա կա նա տե րը հան դի սա նում է Գե ղամ Պետ րոս յա նը, մինչ դեռ 
այն գրա վադր վել է այլ ան ձի կող մից:

Միա ժա մա նակ Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տից հետևում է, որ գույ քի սե փա կա նա տի րոջ իրա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մա սով օրենս դի րը որևէ վե րա պա հում չի կա տա րել, դրա նով 
հան դերձ՝ գրա վա ռուի շա հե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված իրա վա կար գա վո րում ներ ևս 
նա խա տես ված չեն, հետևա բար Դա տա րա նի այն հետևու թյուն նե րը, որ այն ուղղ ված է 
սե փա կա նա տի րոջ իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, Վե րա քննիչ դա տա րա նը հա մա րել 
է ան հիմն: Վե րա քննիչ դա տա րա նը նաև հարկ է հա մա րել նշել, որ թեև տվյալ դեպ քում 
ակն հայտ է գրա վա ռուի բա րեխղ ճու թյու նը, այ նուա մե նայ նիվ, այդ մա սով ևս հոդ վա ծը վե-
րա պա հում չի պա րու նա կում: 

Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
243-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով գրա վը դա դա րեց նե լու հար ցը որևէ կերպ չի առնչ վում սե-
փա կա նա տի րոջ բա րեխղ ճու թյա նը, քա նի որ այն հան դի սա նում է գույքն առգ րավ վե լու 
հետևանք, ինչն էլ հստակ սահ ման ված է օրենս դրի կող մից:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի 
ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ նա-
վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է, որ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ գոր ծար քի 
վիճար կու մը կամ առո չինչ գոր ծար քի հետևանք ներ կի րա ռե լը չի կա րող նույ նաց վել առ-
գրավ ման հետ, ապա սույն գոր ծով բա ցա կա յում է գրավ դրված գույ քի «առգ րավ ման» 
փաս տը, քա նի որ դա տա րան է ներ կա յաց վել կեղծ գոր ծար քի հետևանք ներ կի րա ռե լու 
պա հանջ, և  դրա հետ միա ժա մա նակ չի հաս տատ վել որ գրա վա ռու ըն կե րու թյու նը կեղծ 
գոր ծար քի մաս նա կից է։ 
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Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
հաշ վի չի առել վե րո հիշ յալ հան գա մանք նե րը և եկել է սխալ եզ րա հանգ ման առ այն, որ 
Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը են թա կա է դա դար ման՝ գրա վադր ված գույքն այլ ան ձին 
պատ կա նե լու հիմ քով առգ րավ վե լու հիմ քով։

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը, 
սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաշ վառ մամբ, հան գել է ճիշտ հետևու թյան 
առ այն, որ Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը են թա կա չէ դա դար ման, մինչ դեռ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը, ան տե սե լով Ար թուր Պետ րոս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման 
ան վա վե րու թյան հիմք հան դի սա ցող Գե ղամ Պետ րոս յա նի ան բա րեխղ ճու թյան հան գա-
ման քը, իսկ Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քի ծագ ման հիմ քում վեր ջի նիս բա րեխղ ճու թյան 
առ կա յու թյու նը, եկել է սխալ եզ րա հանգ ման՝ Ըն կե րու թյան գրա վի իրա վուն քը դա դար ման 
են թա կա լի նե լու վե րա բեր յալ: 

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 364-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 2-րդ կե տի և 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 30.01.2019 
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 սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
7-րդ կե տով սահ ման ված՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օրի նա կան 
ուժ տա լու՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա յի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա-
կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա-
ցա կա յում է։

Դա տա րա նի 27.06.2018 թվա կա նի վճռին 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ խում է դա տա կան ծախ սե րը՝ [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րի հա մա ձայն:
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ար մեն Մու րադ յա նը նա խա պես վճա րել 
է ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի և վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա տես ված պե տա կան 
տուր քի գու մար նե րը: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ վճռա-
բեկ բո ղո քի հա մար Ըն կե րու թյան կող մից նա խա պես վճար վել է 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
պե տա կան տուր քի գու մար, գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րար ման են թա կա լի նե-
լու պայ ման նե րում վե րո հիշ յալ գու մարն Ար մեն Մու րադ յա նից պետք է բռնա գան ձել հօ-
գուտ Ըն կե րու թյան: 

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 30.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի 27.06.2018 թվա կա նի վճռին:

2. Ար մեն Մու րադ յա նից հօ գուտ «Գառ նի ին վեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի բռնա գան ձել 20.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա-
տուց ման գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/15 
2020թ.

  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Պետ րոս յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մկրտչ յան 

Լ. Գ րի գոր յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Մա րի նե Խա չատր յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վազ գեն 

Թադևոս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 17.05.2018 
թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Հայկ Շեկ յա նի ընդ դեմ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի, 
Մա րի նե Խա չատր յա նի, Ան նա Խա չատր յա նի՝ պայ մա նա գի րը և իրա վուն քի պե տա կան 
գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու և սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 
մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Հայկ Շեկ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ռազ միկ Կա րա-

պետ յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված թիվ 274 ան շարժ 
գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Երևան քա ղա քի Արաբ կիր հա մայն քի Վ. Համ-
բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ իրա վուն քի 
16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան գրան ցու մը և նշ ված գույ քի նկատ մամբ ճա նա չել իր սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քը:
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Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Զ. Նախշ քար յան) 21.07.2016 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հու թյամբ՝ Ա. Հու նան յան, 
մաս նակ ցու թյամբ՝ դա տա վոր ներ Կ. Հա կոբ յան, Ա. Սմ բատ յան) 09.11.2016 թվա կա նի 
որոշ մամբ Հայկ Շեկ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ բե կան վել է Երևան քա ղա-
քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի վճի ռը, և գործն ուղարկ վել է նույն դա տա րան՝ նոր 
քննու թյան:

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Թադևոս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
06.10.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
17.05.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Մա րի նե Խա չատր յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 06.10.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մա րի նե Խա չատր յա նի ներ կա յա ցու-
ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հայկ Շեկ յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 275րդ հոդ վա ծը, 

սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302րդ, 304րդ հոդ ված նե րը, 325րդ 
հոդ վա ծի 2րդ կե տը, 449րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ3/0150/05/10 

գոր ծով կա յաց ված որոշ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ և 449-րդ հոդ ված-
նե րի վե րա բեր յալ ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րից հետևում է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ-
յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո րագրված պայ մա նա գի րը կնքված 
հա մար վել չի կա րող: Ուս տի, նման հան գա ման քը բա ցա ռում է Արաբ կիր նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Ս յու զան նա Նա զին յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նի թիվ 3441 հա մա-
րի տակ գրան ցա մատ յա նում գրանց ված 17.10.2014 թվա կա նի լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան 
դա դա րած լի նե լը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Հայկ Շեկ յա նի և Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի 
միջև ստո րագրված պայ մա նագ րի ուսում նա սի րու թյու նից պարզ վում է, որ դրա նում չկա 
որևէ նշում այն մա սին, որ Հայկ Շեկ յա նը վճա րել է պայ մա նագ րի գի նը: Միա ժա մա նակ 
սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծում ևս  առ կա չէ որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ պայ մա նագ րի 
գի նը վճար վել է: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել այն հան գա ման քին, որ Դա տա րա նում 
տե ղի ունե ցած գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հայց վո րը չի վկա յա կո չել, հետևա բար նաև 
չի ապա ցու ցել այն փաս տը, որ Ան նա Խա չատր յա նը մինչև 11.02.2015 թվա կա նի առու վա-
ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքե լը տե ղե կաց ված է եղել, որ 17.10.2014 թվա կա նի լիա զո րագ րի 
գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց ված է եղել: Նույն կերպ, հայց վո րը չի հիմ նա վո րել, որ Մա րի նե 
Խա չատր յա նը մինչև 11.02.2015 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքե լը տե ղե-
կաց ված է եղել, որ իր հետ պայ մա նա գիր կնքող ան ձին՝ Ան նա Խա չատր յա նին 17.10.2014 
թվա կա նին տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց ված է եղել:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 17.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել:

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
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Բո ղոք բե րած ան ձը չի հիմ նա վո րել, թե հատ կա պես ինչ պի սի դա տա վա րա կան 
կամ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տում ներ են թույլ տրվել, այն պա րա գա յում, 
երբ երեք տար բեր դա տա րան ներ, քննե լով նույն գոր ծը, հան գել են միևնույն եզ րա կա-
ցու թյան:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը կա յաց վել են օրեն քի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան և օրի նա կան են: Դա տա րան նե րը թույլ չեն տվել դա տա վա րա կան 
կամ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տում:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տերը՝
1) Հա մա ձայն 17.10.2014 թվա կա նի լիա զո րագ րի՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յանն Ան նա Խա-

չատր յա նին լիա զո րել է, ի թիվս այլ նի, իր հա յե ցո ղու թյամբ և ցան կա ցած գնով վա ճա ռել 
Երևան քա ղա քի Վ. Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 23 հաս ցեում գտնվող ան-
շարժ գույ քի իրեն պատ կա նող բա ժի նը և Երևան քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-
րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ավ տո կա յա նա տե ղին: Լիա զո րա գի րը տրվել է երեք 
տա րի ժամ կե տով: Արաբ կիր նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ս յու զան նա Նա զին յա նի 
կող մից լիա զո րա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման և գրանց վել գրան ցա-
մատ յա նում թիվ 3441 հա մա րի ներ քո (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 120):

2) Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո րագրվել 
է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ «վա ճա ռո ղը 
վա ճա ռում է, իսկ գնոր դը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րում ան շարժ գույք՝ 15.0 քմ  
ընդ հա նուր մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղի (օբ յեկտ), գտնվող ՀՀ քաղ. Երևան, Վ. Համ-
բար ձում յան փո ղոց 119 շեն քի թիվ 20 հաս ցեում»: Պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա-
րա կան վա վե րաց ման և գրանց վել սե ղա նա մատ յա նում թիվ 311 հա մա րի ներ քո (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 116-117):

3) Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված, Արաբ կիր նո տա-
րա կան տա րած քի նո տար Ս յու զան նա Նա զին յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին հաս-
տատ ված, թիվ 3441 հա մա րի ներ քո գրան ցա մատ յա նում գրանց ված լիա զո րագ րի հի ման 
վրա՝ Ան նա Խա չատր յա նը Մա րի նե Խա չատր յա նի հետ 11.02.2015 թվա կա նին կնքել է ան-
շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Ան նա Խա չատր-
յա նը վա ճա ռում է, իսկ Մա րի նե Խա չատր յա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րում 
Երևան քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ան-
շարժ գույ քը, որը բաղ կա ցած է 15.0 քմ մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղիից: Պայ մա նա գի րը 
վա վե րաց վել է նո տա րա կան կար գով և գրանց վել գրան ցա մատ յա նում՝ թիվ 274 հա մա րի 
ներ քո (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 118-119):

4) Հա մա ձայն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 
16022015-01-0109 վկա յա կա նի՝ Երևան, Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 119-րդ շենք, 
թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղի հաս ցեի ան շարժ գույ քը 11.02.2015 թվա կա նի թիվ 274 առու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա 16.02.2015 թվա կա նին գրանց վել է Մա րի նե Սու րի կի 
Խա չատր յա նի ան վամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9):

5) Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին կնքված ան-
շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից հե տո դրա նից 
ծա գող իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման չեն են թար կել:

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 394-
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 րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ, 449-րդ և 325-րդ 
հոդ ված նե րի խախտ ման հետևան քով առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի այն պի սի հիմ նա րար խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
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էու թյու նը, 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 ան
դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը.

Սե փա կա նա տի րոջ կող մից տրված լիա զո րա գի րը կա րող է արդ յոք վե րաց ված հա մար
վել, իսկ այդ լիա զո րագ րով կա տար ված գոր ծար քը և  դրա նից ծա գած իրա վունք նե րի պե տա
կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նաչ վել, եթե մինչև այդ լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծար
քի կնքու մը, գույ քի սե փա կա նա տե րը եր րորդ ան ձի հետ նո տա րա կան կար գով ձևա կերպ վել 
է առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, սա կայն չի կա տար վել դրա նից ծա գող իրա վունք նե րի պե
տա կան գրան ցում:

Վե րոգրյալ հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել, թե 
1. ո՞ր պա հից է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում կնքված, ո՞րն 

է պայ մա նագ րով գույք ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման պա հը, և որ 
դեպ քում պայ մա նա գիրն ու դրա նից ծա գած իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա րող են 
ճա նաչ վել ան վա վեր,

2. ո՞ր դեպ քում և ի՞նչ կար գով լիա զո րա գի րը կա րող է հա մար վել դա դա րած:
1. 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրանց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 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 անհ րա ժեշտ է եր կու 
կող մի (երկ 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 562-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքվում է գրա վոր՝ կող մե րի ստո րագ րու թյամբ 
մեկ փաս տա թուղթ կազ մե լու մի ջո ցով (450 հոդ վա ծի 3-րդ կետ): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը են թա կա է նո տա րա կան վա վե-
րաց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 563-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
փո խան ցու մը գնոր դին են թա կա է պե տա կան գրանց ման: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ մինչև սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց ման պե տա կան գրան ցումն ան շարժ 
գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կա տա րե լը հիմք չէ այդ պայ մա նագ րի կող մե րի հետ եր-
րորդ ան ձանց ունե ցած հա րա բե րու թյուն նե րի փո փոխ ման հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 301-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան 
գրանց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և այլ գույ քա յին իրա վունք նե րը, այդ իրա-
վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցումն ու դա դա րու մը են թա-
կա են պե տա կան գրանց ման: Գ րանց ման են թա կա են՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քը, օգ տա գործ ման իրա վուն քը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ նե րը, ինչ պես 
նաև նույն օրենսգրքով և այլ օրենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ այլ իրա վունք նե րը:

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 վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման, կնքված է 
հա մար վում այդ իրա վուն քի գրանց ման պա հից:

«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 24-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի ծագ մա-
նը, փո փոխ մա նը, փո խանց մանն ուղղ ված գոր ծարք նե րից (բա ցա ռու թյամբ միա կողմ 
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գոր ծարք նե րի) ծա գող իրա վունք նե րը պետք է պե տա կան գրանց ման ներ կա յաց վեն ոչ ուշ, 
քան այդ գոր ծարք նե րի նո տա րա կան վա վե րաց ման օր վա նից սկսած՝ 30 աշ խա տան քա յին 
օր վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ-
րով գույ քը ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է գույ քը հանձ նե լու պա հից, 
եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով կամ պայ մա նագ րով: Նույն 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 
գրանց ման, ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է դրա գրանց ման պա հից:

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 գրանց ման են թա կա իրա վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա-
հից: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարք նե-
րից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հան ջը չպահ պա նե լը հան գեց նում է 
դրա ան վա վե րու թյան: Ն ման գոր ծարքն առո չինչ է: 

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 հետևանք նե րի, բա ցա ռու թյամբ այն 
հետևանք նե րի, որոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ: Ն ման գոր ծարքն 
ան վա վեր է կնքե լու պա հից: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր որո շում նե րից մե կով ար ձա նագ-
րել է, որ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքված հա մա րե լու հա մար բա-
վա րար չէ կող մե րի ստո րագ րու թյամբ դրա բո լոր էա կան պայ ման նե րին հա մա ձայն վե լը 
և նո տա րա կան վա վե րաց ման են թար կե լը: Պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում պայ մա-
նագ րից ծա գող իրա վունք նե րը՝ տվյալ դեպ քում ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քը, գրան ցե լու պա հից: Այ սինքն, նման իրա վի ճակ նե րում պայ մա նագ րի կն քման և 
 դրա նից ծա գող իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հե րը հա մընկ նում են (տե՛ս Ար մեն 
Շահ բազ յանն և Ք րիս տի նա Տո նո յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Շեն գա վի թի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման թիվ 
365(ՎԴ) գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.03.2007 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծարք նե րի հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է հետևյալ հա տուկ պա հանջ նե րը՝ 
նո տա րա կան կար գով վա վե րա ցող պայ մա նա գիր և  դրա նից բխող իրա վունք նե րի պե տա-
կան գրան ցում: Բա ցա ռա պես այս պայ ման նե րի կա տար ման արդ յուն քում են պայ մա նագ-
րի կող մե րի հա մար առա ջա նում քա ղա քա ցիա կան-ի րա վա կան իրա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ: Ընդ որում, ի տար բե րու թյուն այլ պայ մա նագ րե րի, այն պայ մա նագ րե րի 
հա մար, որոն ցից ծա գող իրա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման, օրենս դի րը 
տվել է պայ մա նագ րի կն քման պա հը որո շե լու այլ կար գա վո րում, որը բխում է ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մից, այ սինքն՝ պայ մա նա գի րը 
կնքված է հա մար վում, իսկ գոր ծար քը վա վեր՝ իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա-
հից: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծարք-
նե րը վա վեր են, իսկ ան շարժ գույ քին առնչ վող պայ մա նագ րե րը կնքված են հա մար վում 
իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հից: Այ սինքն՝ մինչև իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրան ցու մը չի կա րող լի նել վա վեր գոր ծարք և կնք ված պայ մա նա գիր (տե՛ս Դա վիթ Խա
չատր յանն ընդ դեմ 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 տեի Ար տա շա տի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման թիվ 
ՎԴ3/0150/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոգրյալ դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված՝ 
գույ քը ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծա գումն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է 
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գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման կար գի պահ պան ման հետ: 
Այ սինքն, որ պես զի ան շարժ գույ քը ձեռք բե րո ղի մոտ ծա գի պայ մա նագ րի առար կա գույ-
քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ-
վա ծի իմաս տով անհ րա ժեշտ է ձեռք բեր վող գույ քի նկատ մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քը են թար կել պե տա կան գրանց ման: Միայն այս պա հան ջի կա տա րու մից 
հե տո է պե տու թյու նը ճա նա չում, երաշ խա վո րում և պաշտ պա նում գույ քը ձեռք բե րո ղի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քը կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ: Ուս տի, քա նի դեռ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված պա հան ջը կա տար ված 
չէ, պայ մա նագ րի առար կա ան շարժ գույ քը ձեռք բե րողն օրեն քի իմաս տով չի կա րող ակն-
կա լել պե տու թյան կող մից կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի՝ վե րը վկա յա կոչ ված նոր մե րի 
հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ շար ժա կան 
գույ քի առու վա ճառ քի վե րա բեր յալ կող մե րի միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյու նը՝ պայ-
մա նա գի րը, հա մար վում է կնքված հա մա պա տաս խան գույ քը հանձ նե լու պա հից (ե թե դրա 
հա մար օրենս դի րը չի նա խա տե սել իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում), մինչ դեռ ան շարժ 
գույ քի դեպ քում գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքված հա մա րե լու հա մար հար-
կա վոր է առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա վե րա ցում և իրա վուն քի պե տա-
կան գրան ցում, և ար դեն իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հից սկսած է, որ ան շարժ 
գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնքված: Այլ կերպ ասած՝ ան շարժ 
գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքված հա մա րե լու հա մար բա վա րար չէ կող մե-
րի ստո րագ րու թյամբ դրա բո լոր էա կան պայ ման նե րին հա մա ձայ նե լը և պայ մա նա գի րը 
նո տա րա կան վա վե րաց ման են թար կե լը, քա նի որ պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում 
դրա նից ծա գող իրա վունք նե րը, տվյալ դեպ քում՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քը ձեռք 
բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, պե տա կան գրանց ման են թար կե լու պա հից: Ընդ 
որում, օրենս դի րը հստա կեց րել է, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ծա գած սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը պետք է պե տա կան գրանց ման ներ կա յաց վի 30 աշ խա տան քա յին օր վա ըն-
թաց քում՝ սկսած այն օր վա նից, երբ նշված գույ քի նկատ մամբ գոր ծար քը են թարկ վել է 
նո տա րա կան վա վե րաց ման:

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգրյա լը, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնքված, իսկ գնոր դի մոտ 
պայ մա նագ րի առար կա գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը հա մար վում է 
ծա գած առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի առար կա գույ քի նկատ մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հից: Ուս տի, քա նի դեռ ան շարժ գույ քի 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց ման պե-
տա կան գրան ցում տե ղի չի ունե ցել, ան կախ կող մե րի միջև առու վա ճառ քով կա տար ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա վա լից, այդ պայ մա նա գիրն ինք նին չի կա րող գույ քը ձեռք բե րո ղի 
մոտ առա ջաց նել սե փա կա նու թյան իրա վունք՝ որ պես պայ մա նագ րից բխող իրա վա կան 
հետևանք: 

2. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 19-
րդ գլ խով օրենս դի րը կար գա վոր վել է «Ներ կա յա ցուց չու թյուն» վեր տա ռու թյամբ լիա-
զո րագ րի, օրեն քի կամ դրա հա մար լիա զոր ված պե տա կան մարմ նի կամ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի ակ տի վրա հիմն ված լիա զո րու թյուն նե րի ուժով մեկ ան-
ձի կող մից ուրիշ ան ձի անու նից հան դես գա լու, գոր ծարք ներ կնքե լու, քա ղա քա ցիա-
կան իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ստանձ նե լու կար գը և առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը:

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 318-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ մեկ ան ձի (ներ կա յա ցուց չի) կող մից ուրիշ ան ձի (ներ կա յաց վո ղի) անու նից լիա զո-
րագ րի, օրեն քի կամ դրա հա մար լիա զոր ված պե տա կան մարմ նի կամ տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մարմ նի ակ տի վրա հիմն ված լիա զո րու թյուն նե րի ուժով կնքված գոր ծար քը 
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քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ է ստեղ ծում, փո փո խում ու դա-
դա րեց նում է ան մի ջա կա նո րեն ներ կա յաց վո ղի հա մար: (...):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 321-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րա-
գիր է հա մար վում գրա վոր լիա զո րու թյու նը, որն ան ձը տա լիս է այլ ան ձի՝ եր րորդ ան-
ձանց առջև ներ կա յաց վե լու հա մար: Ներ կա յաց վո ղը ներ կա յա ցուց չի կող մից գոր ծարք ներ 
կնքե լու հա մար գրա վոր լիա զո րու թյուն կա րող է ան մի ջա կա նո րեն տալ հա մա պա տաս-
խան եր րորդ ան ձին: 

Նախ կին որո շում նե րից մե կով ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
321-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի մեկ նա բա նու թյա նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ըստ 
էու թյան հան դի սա նա լով միա կող մա նի գոր ծարք՝ լիա զո րա գի րը լիա զոր վո ղի (պար տա-
պա նի) մոտ առա ջաց նում է միայն որո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ, նախ՝ լիա զո րագ րո ղի 
անու նից հան դես գալ եր րորդ ան ձանց առջև, երկ րորդ՝ կա տա րել լիա զո րագ րով սահ-
ման ված հանձ նա րա րու թյու նը, իսկ լիա զո րագ րո ղի (պար տա տի րոջ) հա մար սահ մա նում 
է միայն որո շա կի իրա վունք՝ լիա զոր վո ղից պա հան ջել կա տա րե լու լիա զո րագ րով ստանձ-
նած հանձ նա րա րու թյու նը (պար տա վո րու թյու նը) (տե՛ս Վար դուշ Ղա զար յանն ընդ դեմ 
Գևորգ Ղա զար յա նի թիվ ԼԴ/0423/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
13.03.2009 թվա կա նի որո շու մը)։

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ լիա զոր վողն օգտ վում է լիա-
զո րագ րի շրջա նակ նե րում լիա զո րագ րո ղի կող մից իրեն վե րա պահ ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու իրա վուն քից, որը հստակ ձևա կերպ վում է լիա զո րագ րի բո վան դա կու թյու նում 
և եր րորդ ան ձանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հստակ եզ րա կաց նել, թե լիա զոր ներ կա յա-
ցու ցիչն ինչ պի սի իրա վա զո րու թյամբ է օժտ ված (տե՛ս «Վա ղարշ և որ դի ներ Կոն ցեռն» ՍՊԸ
ն  ընդ դեմ Մա րի նա Հայ րա պետ յա նի, Կա րեն, Վարդ գես, Ինա Եղիա զար յան նե րի և Ամալ
յա Բագ րա տու նու թիվ ԵԿԴ/1769/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
07.04.2018 թվա կա նի որո շու մը)։

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ լիա զո րա գի րը միա կող մա նի գոր ծարք է, որով սահ ման վում են ներ-
կա յա ցուց չի իրա վունք նե րը, լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը, ինչ պես նաև լիա զո րագ րո-
ղի անու նից եր րորդ ան ձանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտնե լու այլ պայ ման նե րը: 
Օրենս դի րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 322-րդ հոդ վա ծով սահ մա նե լով լիա զո րա-
գրի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տին վե րա բե րող ընդ հա նուր դրույթ ներ, միա ժա մա նակ նույն 
օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծում ան դրա դար ձել է նաև լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան դա դար-
ման հիմ քե րին:

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է, եթե՝

1) լիա զո րագ րի ժամ կե տը լրա ցել է.
2) իրա կա նաց վել են լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը.
3) լիա զո րագ րո ղը վե րաց րել է այն.
4) ան ձը, ում տրված է լիա զո րա գի րը, հրա ժար վել է.
5) դա դա րել է այն իրա վա բա նա կան ան ձը, որի անու նից տրվել է լիա զո րա գի րը.
6) դա դա րել է այն իրա վա բա նա կան ան ձը, որի անու նով տրվել է լիա զո րա գի րը.
7) մա հա ցել է կամ ան գոր ծու նակ, սահ մա նա փակ գոր ծու նակ կամ ան հայտ բա ցա կա-

յող է ճա նաչ վել այն ան ձը, ով տվել է լիա զո րա գի րը.
8) մա հա ցել է կամ ան գոր ծու նակ, սահ մա նա փակ գոր ծու նակ կամ ան հայտ բա ցա կա-

յող է ճա նաչ վել այն ան ձը, ում տրվել է լիա զո րա գի րը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տում ամ րագրվել է այն իրա վա բա նա կան փաս տե րի շրջա նա կը, որոն-
ցից որևէ մե կի վրա հաս նե լու դեպ քում դա դա րում է լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը: Ընդ 
որում, այդ իրա վա նոր մը հան դի սա նում է բա ցար ձակ որո շա կի. դրա նում սպա ռիչ կեր-
պով թվարկ վել են լիա զո րագ րի դա դար ման հիմք հան դի սա ցող պայ ման նե րը, որոնք չեն 
կա րող կա մա յա կան ընդ լայ նման են թարկ վել: Ուս տի, հիմք ըն դու նե լով նշվա ծը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
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կե տով թվարկ ված դեպ քե րը ոչ այլ ինչ են, քան օրենս դրի կող մից նա խա տես ված իրա վա-
բա նա կան փաս տեր, որոնց հետ վեր ջինս կա պել է լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան դա դա րու-
մը: Այ սինքն՝ այդ փաս տե րից որևէ մե կի վրա հաս նե լու դեպ քում է միայն լիա զո րա գի րը 
դա դա րում, և լիա զոր ված անձն այլևս իրա վա սու չի լի նում ներ կա յաց նել լիա զո րագ րո ղի 
շա հե րը: 

Վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյու նը տա րա ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տի վրա, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը:

Լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ված լի նելն օրենս դի-
րը որա կել է որ պես ինք նու րույն իրա վա բա նա կան փաստ, որի ուժով դա դա րում է լիա զո-
րագ րի գոր ծո ղու թյու նը: Ընդ որում, օրենս դի րը չի տար բե րա կել, թե ում կող մից է իրա-
կա նաց վել լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյու նը՝ լիա զո րո ղի, լիա զոր վա ծի, թե 
օրեն քով նա խա տես ված այլ ան ձի կող մից։ Տվ յալ դեպ քում, չա ռանձ նաց նե լով իրա վուն քի 
սուբ յեկ տին, օրենս դիրն այդ հիմ քով լիա զո րագ րի դա դար ման հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տում ամ րագրված հի պո թե զում, 
որ պես իրա վա բա նա կան փաստ, բա ցա ռա պես սահ մա նել է լիա զո րագ րով նա խա տես-
ված գոր ծո ղու թյան իրա կա նաց ված լի նե լու իրա վա բանա կան փաս տի առ կա յու թյու նը։ Այդ 
կա պակ ցու թյամբ հարկ է բա ցա հայ տել «ի րա կա նաց վել են լիա զո րագ րով նա խա տես ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը» բա ռա կա պա կցու թյու նը։

Քն նարկ վող պա րա գա յում այդ բա ռա կա պակ ցու թյունն իր մեջ նե րա ռում է երեք միմ-
յանց հետ փոխ կա պակց ված՝

1. գոր ծո ղու թյուն ներ,
2. գոր ծո ղու թյուն ներ՝ սահ ման ված լիա զո րագ րով,
3. գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք պետք է լի նեն իրա կա նաց ված։ 
Տվ յալ դեպ քում, գոր ծո ղու թյու նը, որ պես զի հան դես գա լիա զո րագ րի դա դար ման հա-

մար բա վա րար իրա վա բա նա կան փաստ, պետք է ոչ միայն նա խա տես ված լի նի լիա զո րագ-
րով, այլև լի նի կա տար ված։ Այդ առու մով, եթե գոր ծո ղու թյան էու թյու նը բա ցա հայտ վում 
է լիա զո րագ րում նշված իրա վա կան հետևանք ներ առաջ բե րող արարք նե րի բո վան դա-
կու թյամբ, ապա այդ գոր ծո ղու թյան կա տար ված լի նե լը բա ցա հայտ վում է այն իրա վա կան 
հետևանք նե րի վրա հա սած լի նե լու հան գա մա նքով, որի հա մար տրվել էր լիա զո րա գիր։

Քն նարկ վող պա րա գա յում, առու վա ճառ քի լիա զո րագ րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում 
է լիա զո րագ րում սահ ման ված գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց-
ման վե րա բեր յալ լիա զո րո ղի անու նից պայ մա նագ րի կն քման գոր ծո ղու թյու նը, իսկ այդ 
գոր ծո ղու թյան իրա կանաց ված լի նե լը դրսևոր վում է առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կնքված 
լի նե լու իրո ղու թյամբ։ 

Այն բո լոր դեպ քե րում, երբ լիա զո րագ րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում է ան շարժ գույ-
քի օտար ման պայ մա նագ րի կն քման գոր ծըն թա ցը, ապա նման լիա զո րագ րի դա դա ր ման 
հա մար, որ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա-
կե տի կի րառ ման իրա վա բա նա կան փաստ, հան դես է գա լիս ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
օտար ման պայ մա նագ րի կնքված լի նե լու հան գա ման քը։ Այ սինքն, երբ պահ պան վել են ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 449-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի պա հանջ նե րը։

Ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  
են թա կե տի կի րա ռու թյան իրա վա կան կար գա վոր մա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ լիա զո րագ րո ղի կող մից լիա զո րա գի րը վե րաց նելն օրենս դի րը որա կել է որ պես ինք-
նու րույն իրա վա բա նա կան փաստ, որի ուժով կա րող է դա դա րել լիա զո րագ րի գոր ծո ղու-
թյու նը: Ուս տի, լիա զո րա գի րը վե րաց նե լու պա հից սկսած ներ կա յաց վո ղի մոտ դա դա րում 
է նաև լիա զո րագ րով սահ ման ված իրա վա կան վի ճա կը: Ընդ որում, նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րագ րողն իրա վա սու է ցան կա ցած ժա մա նակ վե րաց նել լիա զո րա-
գի րը (վե րա լիա զո րա գի րը):

Օրենս դի րը կար գա վո րել է նաև լիա զո րագ րի վե րաց ման իրա վա կան մե խա նիզ մը: 
Ըստ այդմ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նո-
տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը վե րաց նե լը կա տար վում է նո տա րա կան 
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կար գով: Այս իրա վա նոր մից հետևում է, որ լիա զո րա գի րը վե րաց նե լու վե րա բեր յալ լիա զո-
րագ րո ղի կա մա հայտ նու թյու նը դեռևս չի կա րող հիմք հան դի սա նալ նո տա րա կան կար գով 
տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րած որա կե լու հա մար, քա նի դեռ պահ պան-
ված չէ այդ կա մա հայտ նու թյու նը նո տա րա կան ձևա կերպ ման են թար կե լու օրենս դրի պա-
հան ջը: Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նո տա րա կան 
կար գով տրված լիա զո րագ րի վե րաց ման հիմ քով դա դար ման իրա վա բա նա կան փաս տը 
վրա է հաս նում միայն լիա զո րագ րի վե րաց մա նը նո տա րա կան կար գով ձևա կեր պում տա-
լու պա հից: Տվ յալ դեպ քում, վճռո րոշ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում նո տա րա կան կար գով 
լիա զո րագ րի վե րաց ման իրա վա կան կար գա վո րու մը: Ըստ այդմ, «Նո տա րիա տի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 57-րդ հոդ վա ծով օրենս դի րը սահ մա նել է լիա զո րագ րի վա վե րաց ման ըն թա-
ցա կար գը, մաս նա վո րա պես՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման վել է, որ նո տա րը վա վե-
րաց նում է լիա զո րա գի րը մեկ կամ մի քա նի ան ձանց անու նից մեկ կամ մի քա նի ան ձանց 
անու նով, իսկ 5-րդ կե տով ամ րագրվել է, որ լիա զո րա գի րը վա վե րաց նե լուց հե տո նո տարն 
այն մուտ քագ րում է լիա զո րագ րե րի առ ցանց շտե մա րան: Նշ ված հոդ վա ծի 6-րդ կե տով 
սահ ման վել է, որ լիա զո րագ րից հրա ժար վե լու կամ լիա զո րա գի րը դա դա րեց նե լու մա սին 
դի մում ստա նա լու դեպ քում նո տա րը հա մա պա տաս խան տվյալ նե րը մուտ քագ րում է լիա-
զո րագ րե րի առ ցանց շտե մա րան։

Հարկ է նշել, որ լիա զո րագ րո ղի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ 
հոդ վա ծի կա նոն նե րի պահ պան մամբ լիա զո րա գի րը վե րաց նելն ինք նին առաջ չի բե րում 
լիա զոր ված ան ձի կող մից լիա զո րագ րով տրված իրա վա կան վի ճա կի դա դա րում: Մաս-
նա վո րա պես՝ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում 
ամ րագ րել է, որ լիա զո րա գիր տված և այն հե տա գա յում վե րաց րած ան ձը պար տա վոր է 
դրա վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նել լիա զո րա գիր ստա ցած ան ձին, ինչ պես նաև իրեն 
հայտ նի եր րորդ ան ձանց, որոնց առջև ներ կա յա ցուց չու թյան հա մար տրված է լիա զո րա-
գի րը: (...): Նշ ված իրա վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ լիա զո րա գիր տված 
և հե տա գա յում այն վերց րած ան ձին օրենս դի րը ներ կա յաց րել է իմ պե րա տիվ պա հանջ՝ 
դրա վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նել ինչ պես լիա զո րա գիրն ստա ցած ան ձին, այն պես էլ 
այն եր րորդ ան ձանց, որոնց առջև ներ կա յա ցուց չու թյուն է իրա կա նաց նե լու լիա զո րա գիրն 
ստա ցած ան ձը: Այ սինքն՝ չնա յած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
կե տով սահ ման վել է, որ նո տա րա կան կար գով տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը հա-
մար վում է դա դա րած՝ վե րա ցու մը նո տա րա կան կար գով ձևա կեր պե լուց հե տո, այ դու հան-
դերձ, որ պես զի լիա զո րագ րի դա դար ման հետևանք նե րը լիա զոր ված ան ձի հա մար վրա 
հաս նեն, անհ րա ժեշտ է, որ լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին լիա զո րագ րո ղը տե ղե կաց նի 
ինչ պես լիա զոր ված ան ձին, այն պես էլ այն եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա-
կա նաց վեր ներ կա յա ցուց չու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
325-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան-
քով ծա գած իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք ծա գել են մինչև այն պա հը, 
երբ նա իմա ցել է կամ պետք է իմա նար լիա զո րա գի րը դա դա րե լու մա սին, պահ պա նում են 
իրենց ուժը լիա զո րագ րո ղի և նրա իրա վա հա ջորդ նե րի հա մար եր րորդ ան ձանց նկատ-
մամբ: Այս կա նո նը չի կի րառ վում, եթե եր րորդ ան ձը գի տեր կամ պետք է իմա նար լիա զո-
րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րե լու մա սին:

Նշ ված իրա վա նոր մի դիս պո զի ցիան սահ մա նում է, որ լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հետևան քով ծա գած իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը պահ պա նում են 
իրենց իրա վա կան ուժը միայն նույն իրա վա նոր մի հիպոթեզում ամ րագրված վա վե րա պայ-
ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Այդ վա վե րա պայ ման նե րը հետևյալն են.

1. լիա զո րագ րով առաջ եկած իրա վունք նե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը ծա գել են լիա-
զո րագ րի դա դար ման վե րա բեր յալ տե ղե կաց ված լի նե լուն նա խոր դած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում,

2. լիա զո րագ րով առաջ եկած իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գել են 
մինչև այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ լիա զոր ված ան ձը լիա զո րագ րի դա դար ման մա-
սին տե ղե կաց ված չի եղել, սա կայն օբ յեկ տի վո րեն պետք է այդ մա սին իրա զեկ ված 
լի ներ:
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Վե րոգրյա լից ակն հայտ է, որ օրենս դի րը լիա զո րագ րի դա դար ման իրա վա կան 
հետևանք ներն ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վո րել է դա դար ման վե րա բեր յալ լիա զոր ված ան-
ձի իրա զեկ վա ծու թյան իրա վա բա նա կան փաս տի վրա հաս նե լու հան գա ման քով:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը և հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ  
ու 325-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նը՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ այն 
դեպ քում, երբ լիա զո րագ րո ղը որո շում է դա դա րեց նել նո տա րա կան կար գով վա վե րաց-
ված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը, ապա պար տա վոր է կա տա րել հետևյալ՝ միմ յանց հետ 
փոխ կա պակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝

1. լիա զո րա գի րը վե րաց նել նո տա րա կան կար գով, 
2. լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նել լիա զո րա գիր ստա ցած ան ձին, ինչ-

պես նաև այն եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց չու-
թյու նը:

Հա կա ռակ պա րա գա յում, այն իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը, 
որոնք ծա գել են լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով և մինչև այն պա-
հը, երբ վեր ջինս իմա ցել է կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քե րից որևէ մե կով լիա զո րագ րի դա դար ման 
մա սին, շա րու նա կում են պահ պա նել իրենց իրա վա բա նա կան ուժը լիա զո րագ րո ղի և նրա 
իրա վա հա ջորդ նե րի հա մար՝ եր րորդ ան ձանց նկատ մամբ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, 
երբ եր րորդ ան ձը գի տեր կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար լիա զո րագ րի գոր ծո ղու-
թյու նը դա դա րե լու մա սին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 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 ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ռազ-
միկ Կա րա պետ յա նը, 17.10.2014 թվա կա նին տրված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց-
ված լիա զո րագ րով, ի թիվս այլ նի, լիա զո րել է Ան նա Խա չատր յա նին իր հա յե ցո ղու թյամբ 
և ցան կա ցած գնով վա ճա ռել Երևան քա ղա քի Վ. Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի 
թիվ 23 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի իրեն պատ կա նող բա ժի նը և Երևան քա ղա քի 
Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ավ տո կա յա նա տե ղին:

Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին տրված 
լիա զո րագ րի հի ման վրա՝ Ան նա Խա չատր յա նը Մա րի նե Խա չատր յա նի հետ 11.02.2015 
թվա կա նին կնքել է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ Ան նա Խա չատր յա նը վա ճա ռում է, իսկ Մա րի նե Խա չատր յա նը որ պես սե փա կա-
նու թյուն ձեռք է բե րում Երևան քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 
հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը, որը բաղ կա ցած է 15.0 քմ մա կե րե սով ավ տո կա յա նա-
տե ղիից: Պայ մա նա գի րը վա վե րաց վել է նո տա րա կան կար գով և գրանց վել գրան ցա մատ-
յա նում՝ թիվ 274 հա մա րի ներ քո:

Այ նու հետև, հա մա ձայն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման թիվ 16022015-01-0109 վկա յա կա նի՝ Երևան, Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 
119-րդ շենք, թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղի հաս ցեի ան շարժ գույ քը 11.02.2015 թվա կա նի թիվ 
274 առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա 16.02.2015 թվա կա նին գրանց վել է Մա րի նե 
Սու րի կի Խա չատր յա նի ան վամբ:

Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին կազմ վել ու 
ստո րագրվել է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ 
«վա ճա ռո ղը վա ճա ռում է, իսկ գնոր դը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րում ան շարժ 
գույք՝ 15.0 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղի (օբ յեկտ), գտնվող ՀՀ քաղ. 
Երևան, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց 119 շեն քի թիվ 20 հաս ցեում»: Պայ մա նա գի րը են-
թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման և գրանց վել սե ղա նա մատ յա նում թիվ 311 հա մա րի 
ներ քո: Պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից հե տո դրա նից ծա գող իրա վունք նե րը 
պե տա կան գրանց ման չեն են թարկ վել:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Հայկ Շեկ յա նի 
հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 303-րդ, 



60 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

313-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րը, պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ռազ միկ Կա րա պետ յա-
նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված թիվ 274 ան շարժ գույ քի 
առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Երևան քա ղա քի, Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 
119-րդ շենք, թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ իրա վուն քի 16.02.2015 թվա կա նի պե-
տա կան գրան ցու մը և ճա նա չել նշված գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Դա տա րա նի 06.10.2017 թվա կա նի վճռով բա վա րար վել է Հայկ Շեկ յա նի հայ ցը՝ այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Ան նա Խա չատր յա նի կող մից Մա րի նե Սու րի կի Խա չատր յա-
նի հետ 11.02.2015 թվա կա նին առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լիս Ան նա Խա չատր յա նի 
մոտ բա ցա կա յել է նշված գոր ծար քը ստո րագ րե լու լիա զո րու թյու նը, քա նի որ 17.10.2014 
թվա կա նին Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված լիա զո րա գի-
րը 05.02.2015 թվա կա նից, այ սինքն՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև վե ճի 
առար կա գույ քի կա պակ ցու թյամբ առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լու և նո տա րա կան 
վա վե րա ցում տա լու պա հից, դա դա րել էր: Հետևա բար, Դա տա րանն ան վա վեր է ճա նա չել 
Ան նա Խա չատր յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված Երևան 
քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119 շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ավ տո կա յա նա տե-
ղիի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, վե րաց րել վե ճի առար կա գույ քի նկատ մամբ Մա րի նե 
Խա չատր յա նի ան վամբ կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը և ճա նա չել Հայկ Շեկ յա նի սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որոշ մամբ մեր ժել է Մա րի նե Խա չատր յա նի 
վե րա քննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 06.10.2017 թվա կա նի վճի ռը թո ղել է օրի նա կան ուժի 
մեջ այն հիմ նա վոր մամբ, որ Հայկ Շեկ յա նը 05.12.2015 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րով ձեռք է բե րել վե ճի առար կա գույ քը, իսկ վա ճա ռող Ռազ միկ Կա րա պետ յանն իր 
իրա վուն քը փո խան ցել, օտա րել է գնոր դին՝ չպահ պա նե լով այդ գույ քի նկատ մամբ որևէ 
գույ քա յին, այդ թվում նաև՝ սե փա կա նու թյան իրա վունք: Այ սինքն, չու նե նա լով գույ քի 
ճա կա տա գի րը որո շե լու իրա վունք՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը չէր կա րող լիա զո րագ րով 
օտար ման իրա վուն քը փո խան ցել ներ կա յա ցուց չին, իսկ նախ կի նում տրված լիա զո րա գի րը 
գույ քի օտար ման պայ ման նե րում դա դա րում է, հետևա բար, նույն գույ քը չէր կա րող երկ-
րորդ ան գամ օտար վել: Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ Ռազ միկ Կա րա-
պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև առու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ստո րագրվել է 05.02.2015 
թվա կա նին, որը նույն օրը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման: Ուս տի, Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ «Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պայ մա-
նագ րի կող մե րը պայ մա նագ րից ծա գող իրա վունք նե րը կա րող էին են թար կել պե տա կան 
գրանց ման նե րառ յալ 06.03.2015 թվա կա նը: Այ պի սով, Հայկ Շեկ յանն օրի նա կան սպա սե-
լիք ուներ վե ճի առար կա գույ քի նկատ մամբ, քա նի որ դրա նկատ մամբ իր իրա վունք նե րը 
են թա կա են եղել պե տա կան գրանց ման առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա-
վե րաց ման օր վա նից սկսած երես նօր յա ժամ կե տում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում 
ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, 
ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծով, ինչ պես ար դեն վե րը նշվեց, հայ ցը հա րուց վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 303-րդ, 313-րդ հոդ ված նե րի հիմ քով, որով Հայկ Շեկ յա նը պա հան ջել է ան վա-
վեր ճա նա չել Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա-
նին կնքված թիվ 274 ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Երևան քա ղա քի, 
Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 119-րդ շենք, թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ-
մամբ իրա վուն քի 16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան գրան ցու մը և ճա նա չել նշված գույ քի 
նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: 

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի վճռով մեր ժե լով հայ ցը՝ ար ձա-
նագ րել է, որ հայց վո րը չի ապա ցու ցել, որ թե իր և թե Մա րի նե Խա չատր յա նի մաս-
նակ ցու թյամբ գոր ծարք ներ կնքե լիս վա ճա ռո ղը կամ վեր ջի նիս լիա զոր ված ան ձը 
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դրանք ստո րագ րել են խա բեու թյամբ, հայց վո րը չի պար զա բա նել թե ին չում է կա յա-
նում խա բեու թյու նը և որն էր գնորդ Մա րի նե Խա չատր յա նի խա բե լու նպա տա կը: ՀՀ 
վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը 09.11.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Հայկ Շեկ-
յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րել է և գործն ուղար կել նոր քննու թյան՝ ըստ էու-
թյան սահ մա նել է գոր ծի նոր քննու թյան ծա վա լը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վե րա քննիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից 
տրված լիա զո րագ րի հի ման վրա 11.02.2015 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նի կող մից 
կա տար վել է գոր ծարք այն դեպ քում, երբ նշված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա-
րել է Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին կնքված 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով:

Այ նու հետ, Դա տա րա նը գոր ծը քննել և 06.10.2017 թվա կա նին վճիռ է կա յաց րել ՀՀ վե-
րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 09.11.2016 թվա կա նի որոշ մամբ տրված գոր ծի նոր 
քննու թյան ծա վա լի շրջա նակ նե րում: Արդ յուն քում՝ Դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տի դրույ թը, Հայկ Շեկ յա նի 
հայ ցը բա վա րա րել է: Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որոշ մամբ Դա տա րա նի վճի-
ռը թո ղել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան ներն ըստ էու թյան ապա ցուց ված 
են հա մա րել, որ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 313-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված 
հիմ քով գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար Հայկ Շեկ յա նը չի ներ կա յաց րել այն պի սի 
բա վա րար ապա ցույց ներ, որոն ցով կհիմ նա վոր վեր, որ վի ճե լի գոր ծար քը կնքվել է մյուս 
կող մի խա բեու թյան, բռնու թյան, սպառ նա լի քի ազ դե ցու թյան ներ քո, կամ մեկ կող մի ներ-
կա յա ցուց չի մյուս կող մի հետ չա րա միտ հա մա ձայ նու թյամբ, ինչն էլ հնա րա վոր կդարձ ներ 
սույն վե ճի լուծ ման հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 313-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման 
հան գա ման քը: Միա ժա մա նակ, թե՛ Դա տա րա նը՝ Հայկ Շեկ յա նի հայ ցը բա վա րա րե լիս, թե՛ 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը՝ Մա րի նե Խա չատր յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լիս, գտել են, 
որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից տրված լիա զո րագ րի հի ման վրա 11.02.2015 թվա կա-
նին Ան նա Խա չատր յա նի կող մից կա տար վել է գոր ծարք այն դեպ քում, երբ նշված լիա-
զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րել է Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 
05.02.2015 թվա կա նին կնքված առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով:

Ն ման պայ ման նե րում, սույն գոր ծի փաս տե րի և վե րոգրյալ դիրքո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 562-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով և 563-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տով օրենս դիրն ամ րագ րել է, որ ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը են թա-
կա է նո տա րա կան վա վե րաց ման, իսկ այդ պայ մա նագ րով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խան ցու մը գնոր դին՝ պե տա կան գրանց ման: Միա ժա մա-
նակ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 449-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե-
տով հստա կեց վել է, որ այն դեպ քե րում, երբ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը են թա կա է 
պե տա կան գրանց ման, ապա պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում և ձեռք բե րո ղի սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է դրա գրանց ման պա հից, ուս տի միայն այդ պա հից 
սկսած է պե տու թյան կող մից ճա նաչ վում, երաշ խա վոր վում և պաշտ պան վում գույ քը ձեռք 
բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Փաս տո րեն, օրենս դի րը հստա կեց րել է, որ կող մե րի միջև ստո րագրված ան շարժ գույ-
քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կա րող է հա մար վել կնքված, իսկ դրա նից ծա գող քա-
ղա քա ցիաի րա վա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կող մե րի հա մար կա րող 
են ունե նալ իրա վա կան հետևանք ներ, եթե կա տար ված են հետևյալ պա հանջ նե րը՝

1. պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման,
2. պայ մա նագ րից բխող իրա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման:
Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով պարզ-

ման են են թա կա հետևյալ հար ցա դրում նե րը. 
1. արդ յոք Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո-

րագրված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա-
վե րաց ման, և
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2. արդ յոք նշված պայ մա նագ րից ծա գած՝ Հայկ Շեկ յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 
են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հաս տատ-
վել է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո-
րագրվել է Երևան քա ղա քի, Վ. Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում 
գտնվող 15,0 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ առու վա ճառ-
քի պայ մա նա գիր: Նշ ված պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման և 
գրանց վել սե ղա նա մատ յա նում թիվ 311 հա մա րի ներ քո: Գոր ծի նյու թե րում, սա կայն առ կա 
չէ որևէ ապա ցույց առ այն, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 
թվա կա նին նո տա րա կան վա վե րաց մամբ ձևա կերպ ված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ 
Շեկ յա նի միջև ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի 05.02.2015 թվա կա նի կնքված հա մա րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րից կա տար վել է միայն մե կը՝ պայ մա նա գի րը են թարկ-
վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման, իսկ երկ րորդ պայ մա նը՝ պայ մա նագ րից բխող իրա-
վունք նե րի պե տա կան գրան ցու մը, չի կա տար վել: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը կա տար ված վեր լու ծու թյուն ներն առ այն, որ ան շարժ գույ քի 
առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնքված, իսկ գնոր դի մոտ պայ մա նագ րի 
առար կա գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը հա մար վում է ծա գած առու վա-
ճառ քի պայ մա նագ րի առար կա գույ քի նկատ մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ռազ-
միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի կն քման և  դրա նով իսկ վի ճե լի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Հայկ Շեկ յա նի մոտ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման պահ կա րող էր հան դի սա նալ բա ցա ռա պես այդ 
պայ մա նագ րից բխող իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման են թար կե լու պա հը: Ուս տի, 
նկա տի ունե նա լով, որ Հայկ Շեկ յա նի մոտ վի ճե լի ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց ման պե տա կան գրան ցում 
տե ղի չի ունե ցել՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ կող մե րի միջև 05.02.2015 թվա կա-
նին կնքված պայ մա նա գիրն իրա վա կան առու մով չի կա րող կնքված հա մար վել: Ավե լին, 
ի տար բե րու թյուն Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև ձևա կերպ ված պայ մա-
նագ րի՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից տրված լիա զո րագ րով Ան նա Խա չատր յա նի և 
Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև կնքված պայ մա նագ րից ծա գած սե փա կա նու թյան իրա վուն-
քը են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման: 

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում, պա տաս խա նե լով վե րը նշված հար ցադր մանն այն մա-
սին, թե որ դեպ քում և ինչ կար գով լիա զո րա գի րը կա րող է հա մար վել դա դա րած, միա ժա-
մա նակ ան դրա դառ նա լով Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված 
լիա զո րագ րին, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ  են թա կե տի հիմ քով Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի անու նից Ան նա Խա չատր յա նի և Մա-
րի նե Խա չատր յա նի միջև առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կն քման պա հին Ան նա Խա չատր-
յա նին տրված լիա զո րագ րի դա դա րած լի նե լու վե րա բեր յալ դա տա րան նե րի փաս տարկ նե-
րին, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա-
լիր վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ նշված հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րից Ռազ միկ Կա րա-
պետ յա նի կող մից լիա զո րա գի րը վե րաց նե լը կա րող էր հիմք հան դի սա նալ Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին տրված լիա զո րագ րի 
գոր ծո ղու թյու նը դա դա րած որա կե լու հա մար:

Տվ յալ դեպ քում, սա կայն գոր ծի նյու թե րով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա սին, 
որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
3-րդ  են թա կե տի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ վե րաց րել է իր կող մից Ան նա Խա չատր յա-
նին տրված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը: Ավե լին, գոր ծով ձեռք 
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չի բեր վել, որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի և 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե րի 
պահ պան մամբ, մի ջոց ներ է ձեռ նար կել լիա զո րա գի րը նո տա րա կան կար գով վե րաց նե լու, 
ինչ պես նաև՝ լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին Ան նա Խա չատր յա նին և եր րորդ ան ձանց, 
որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց չու թյու նը, տե ղե կաց նե լու վե րա բեր-
յալ: 

Սույն պա րա գա յում նշված ըն թա ցա կար գը պահ պա նե լուց հե տո միայն Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նը կա րող էր հա մա րել, որ լիա զո րա գի րը վե րա ցել է, իսկ Ան նա Խա չատր յա նը 
դա դա րել հան դես գալ որ պես իր ներ կա յա ցու ցիչ: 

Քն նարկ վող պա րա գա յում, սա կայն, ինչ պես նշվեց, այդ՝ միմ յանց հետ փոխ կա-
պակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ որևէ ապա ցույց ձեռք չի բեր վել: 
Հետևա բար՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին 
տրված լիա զո րա գի րը չվե րաց նե լու պայ ման նե րում այն շա րու նա կել է հա մար վել վա վեր և 
պահ պա նել է իր գոր ծո ղու թյու նը՝ մինչև լիա զո րագ րում տրված ժամ կե տը: 

Ն ման պայ ման նե րում, այն իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը, 
որոնք ծա գել են լիա զոր ված ան ձի՝ Ան նա Խա չատր յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով 
և մինչև այն պա հը, երբ վեր ջինս իմա ցել է կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար լիա-
զո րագ րի դա դար ման մա սին, շա րու նա կել են պահ պա նել իրենց իրա վա բա նա կան ուժը 
լիա զո րագ րո ղի՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և նրա իրա վա հա ջորդ նե րի հա մար՝ եր րորդ ան-
ձանց նկատ մամբ:

Այս պի սով, վե րոգրյա լի հա մա  տեքս տում՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է.
1. Ան նա Խա չատր յանն ունե ցել է լիա զո րու թյուն Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի անու նից 

կնքե լու վի ճե լի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, 
2. գոր ծով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յանն իր 

կող մից տրված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը վե րաց րել է նո տա-
րա կան կար գով,

3. գոր ծով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յանն 
իր կող մից տրված լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին տե ղե կաց րել է Ան նա Խա չատր յա նին, 
ինչ պես նաև այն եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց-
չու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում, առ կա չէ լիա զո րու թյան բա ցա կա յու թյան հիմ քով Ան նա Խա-
չատր յա նի անու նից Մա րի նե Խա չատր յա նի հետ 11.02.2015 թվա կա նին կնքված պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք, որի կա պակ ցու թյամբ ոչ իրա վա չափ եզ րա հանգ ման են 
եկել դա տա րան նե րը: Հետևա բար վի ճե լի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր-
յալ պա հան ջը են թա կա է մերժ ման, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

Միա ժա մա նակ, եթե նույ նիսկ դա տա րան նե րը հա մա րել են, որ սույն գոր ծով առ կա 
է լիա զո րագ րի դա դար ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ  են թա կե տի հիմ քը, ապա սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր ման արդ յուն քում Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի ու Հայկ Շեկ յա նի միջև 
05.02.2015 թվա կա նին ստո րագրված պայ մա նա գի րը չի կա րող հա մար վել կնքված՝ հաշ վի 
առ նե լով այն, որ այդ պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունք նե րը չեն են թարկ վել պե տա կան 
գրանց ման: Ն ման պայ ման նե րում Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա-
նին տրված լիա զո րագ րով նա խա տես ված՝ գույ քը վա ճա ռե լու վե րա բեր յալ գոր ծո ղու թյու-
նը կա տար ված հա մար վել չի կա րող, այն ավար տին չհասց վե լու և ըստ այդմ՝ Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րած չլի նե լու հիմ նա վոր մամբ: Հետևա-
բար, տվյալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  
են թա կե տի պա հան ջը՝ լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
արդ յուն քում լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան դա դար ման հիմ քը կի րա ռե լի չէ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րո շա րադր յալ վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա 
Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված 
թիվ 274 ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր յալ 
Հայկ Շեկ յա նի պա հանջն ան հիմն է։ Ն ման պայ ման նե րում մերժ ման են են թա կա նաև 
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Հայկ Շեկ յա նի կող մից ներ կա յաց ված մյուս՝ Երևան քա ղա քի Արաբ կիր հա մայն քի Վ. Համ-
բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ իրա վուն քի 
16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու և նշ ված գույ քի նկատ-
մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րը՝ նկա տի ունե նա լով, որ 
դրանք ածանց վում են հիմ նա կան պա հան ջից և ներ կա յաց վել են որ պես պայ մա նա գիրն 
ան վա վեր ճա նա չե լու հետևանք:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշված 
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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ 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 որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի ակտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և 
փո փո խե լու՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետևյալ հիմ նա-
վոր մամբ.

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 
արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա-
յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 ծախսե րից։ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև 
բաշխ վում են բա վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ 
դա տա կան ակտ, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա-
գետ նե րին, մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման 
պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած դա-
տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք անհ-
րա ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն գլխի 
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ված 
դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա-
րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ խում 
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է դա տա կան ծախ սե րը՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ գլ խի 
կա նոն նե րի հա մա ձայն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար-
ման, գտնում է, որ Հայկ Շեկ յա նից հօ գուտ Մա րի նե Խա չատր յա նի են թա կա է բռնա գանձ-
ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա-
կան տուր քի հա տուց ման և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար ներ:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Հայկ Շեկ յա նից հօ գուտ ՀՀ պե-
տա կան բյու ջե բռնա գանձ ման է են թա կա 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես եր կու ոչ գույ քա յին պա-
հան ջով Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի վճռի դեմ Հայկ Շեկ յա նի ներ կա-
յա ցու ցիչ Մո նի կա Հա կոբ յա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա-
տես ված և ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 06.09.2016 թվա կա նի որոշ մամբ 
չվճար ված մա սով հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 17.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել։

2. Հայկ Շեկ յա նից հօ գուտ Մա րի նե Խա չատր յա նի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ-
պես վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման և 
40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-
քի հա տուց ման գու մար ներ:

Հայկ Շեկ յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ՝ վե րա-
քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա տես ված և ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
06.09.2016 թվա կա նի որոշ մամբ չվճար ված մա սով հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու-
մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ



66 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

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 տի կող մից թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 10.12.2020 թվա կա նին 

կա յաց ված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բեր յալ

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), 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-
ին գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Մա րի նե Խա չատր յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վազ-
գեն Թադևոս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
17.05.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Հայկ Շեկ յա նի ընդ դեմ Ռազ միկ Կա րա-
պետ յա նի, Մա րի նե Խա չատր յա նի և Ան նա Խա չատր յա նի՝ պայ մա նա գի րը և իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու ու սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ճա նա չե-
լու պա հանջ նե րի մա սին, Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե-
ծա մաս նու թյամբ նաև որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 17.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը 
մեր ժել։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Գ. Հա կոբ յանս, 
Ռ. Հա կոբ յանս և Ն. Տա վա րաց յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման պատ ճա-
ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի 
մե ծա մաս նու թյան կար ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծիքն 
այդ մա սե րի վե րա բեր յալ:

1. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյուն նշել է 
հետևյա լը

«Դի մե լով դա տա րան՝ Հայկ Շեկ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված թիվ 274 ան-
շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Երևան քա ղա քի Արաբ կիր հա մայն քի Վ. 
Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ իրա վուն-
քի 16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան գրան ցու մը և նշ ված գույ քի նկատ մամբ ճա նա չել իր 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Զ. Նախշ քար յան) 21.07.2016 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հու թյամբ՝ Ա. Հու նան յան, 
մաս նակ ցու թյամբ՝ դա տա վոր ներ Կ. Հա կոբ յան, Ա. Սմ բատ յան) 09.11.2016 թվա կա նի 
որոշ մամբ Հայկ Շեկ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ բե կան վել է Երևան քա-
ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի վճի ռը, և գործն ուղարկ վել է նույն դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան:

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Թադևոս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
06.10.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
17.05.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Մա րի նե Խա չատր յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, 
և Դա տա րա նի 06.10.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մա րի նե Խա չատր յա նի ներ կա յա-
ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հայկ Շեկ յա նը»:
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2. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քեր, հիմ նա վո րում ներ և պա
հանջ նշել է հետևյա լը

«Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 275րդ հոդ վա ծը, 
սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302րդ, 304րդ հոդ ված նե րը, 325րդ 
հոդ վա ծի 2րդ կե տը, 449րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՎԴ3/0150/05/10 

գոր ծով կա յաց ված որոշ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ և 449-րդ հոդ ված-
նե րի վե րա բեր յալ ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րից հետևում է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ-
յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո րագրված պայ մա նա գի րը կնքված 
հա մար վել չի կա րող: Ուս տի, նման հան գա ման քը բա ցա ռում է Արաբ կիր նո տա րա կան 
տա րած քի նո տար Ս յու զան նա Նա զին յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նի թիվ 3441 հա մա-
րի տակ գրան ցա մատ յա նում գրանց ված 17.10.2014 թվա կա նի լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան 
դա դա րած լի նե լը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Հայկ Շեկ յա նի և Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի 
միջև ստո րագրված պայ մա նագ րի ուսում նա սի րու թյու նից պարզ վում է, որ դրա նում չկա 
որևէ նշում այն մա սին, որ Հայկ Շեկ յա նը վճա րել է պայ մա նագ րի գի նը: Միա ժա մա նակ 
սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծում ևս  առ կա չէ որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ պայ մա նագ րի 
գի նը վճար վել է: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել այն հան գա ման քին, որ Դա տա րա նում 
տե ղի ունե ցած գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հայց վո րը չի վկա յա կո չել, հետևա բար նաև 
չի ապա ցու ցել այն փաս տը, որ Ան նա Խա չատր յա նը մինչև 11.02.2015 թվա կա նի առու վա-
ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքե լը տե ղե կաց ված է եղել, որ 17.10.2014 թվա կա նի լիա զո րագ րի 
գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց ված է եղել: Նույն կերպ, հայց վո րը չի հիմ նա վո րել, որ Մա րի նե 
Խա չատր յա նը մինչև 11.02.2015 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքե լը տե ղե-
կաց ված է եղել, որ իր հետ պայ մա նա գիր կնքող ան ձին՝ Ան նա Խա չատր յա նին 17.10.2014 
թվա կա նին տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց ված է եղել:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 17.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել»:

2.1 Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում ներ 
նշել է հետևյա լը

«Բո ղոք բե րած ան ձը չի հիմ նա վո րել, թե հատ կա պես ինչ պի սի դա տա վա րա կան կամ 
նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տում ներ են թույլ տրվել, այն պա րա գա յում, երբ 
երեք տար բեր դա տա րան ներ, քննե լով նույն գոր ծը, հան գել են միևնույն եզ րա կա ցու թյան:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը կա յաց վել են օրեն քի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան և օրի նա կան են: Դա տա րան նե րը թույլ չեն տվել դա տա վա րա կան 
կամ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տում»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն 
ունե ցող փաս տեր նշել է հետևյա լը

«1) Հա մա ձայն 17.10.2014 թվա կա նի լիա զո րագ րի՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յանն Ան նա Խա-
չատր յա նին լիա զո րել է, ի թիվս այլ նի, իր հա յե ցո ղու թյամբ և ցան կա ցած գնով վա ճա ռել 
Երևան քա ղա քի Վ. Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 23 հաս ցեում գտնվող ան-
շարժ գույ քի իրեն պատ կա նող բա ժի նը և Երևան քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-
րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ավ տո կա յա նա տե ղին: Լիա զո րա գի րը տրվել է երեք 
տա րի ժամ կե տով: Արաբ կիր նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ս յու զան նա Նա զին յա նի 
կող մից լիա զո րա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման և գրանց վել գրան ցա-
մատ յա նում թիվ 3441 հա մա րի ներ քո (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 120):

2) Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո րագրվել 
է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ «վա ճա ռո ղը 
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վա ճա ռում է, իսկ գնոր դը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րում ան շարժ գույք՝ 15.0 քմ  
ընդ հա նուր մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղի (օբ յեկտ), գտնվող ՀՀ քաղ. Երևան, Վ. Համ-
բար ձում յան փո ղոց 119 շեն քի թիվ 20 հաս ցեում»: Պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա-
րա կան վա վե րաց ման և գրանց վել սե ղա նա մատ յա նում թիվ 311 հա մա րի ներ քո (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 116-117):

3) Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված, Արաբ կիր նո տա-
րա կան տա րած քի նո տար Ս յու զան նա Նա զին յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին հաս-
տատ ված, թիվ 3441 հա մա րի ներ քո գրան ցա մատ յա նում գրանց ված լիա զո րագ րի հի ման 
վրա՝ Ան նա Խա չատր յա նը Մա րի նե Խա չատր յա նի հետ 11.02.2015 թվա կա նին կնքել է ան-
շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Ան նա Խա չատր-
յա նը վա ճա ռում է, իսկ Մա րի նե Խա չատր յա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րում 
Երևան քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ան-
շարժ գույ քը, որը բաղ կա ցած է 15.0 քմ մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղիից: Պայ մա նա գի րը 
վա վե րաց վել է նո տա րա կան կար գով և գրանց վել գրան ցա մատ յա նում՝ թիվ 274 հա մա րի 
ներ քո (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 118-119):

4) Հա մա ձայն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 
16022015-01-0109 վկա յա կա նի՝ Երևան, Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 119-րդ շենք, 
թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղի հաս ցեի ան շարժ գույ քը 11.02.2015 թվա կա նի թիվ 274 առու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա 16.02.2015 թվա կա նին գրանց վել է Մա րի նե Սու րի կի 
Խա չատր յա նի ան վամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9):

5) Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին կնքված ան-
շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից հե տո դրա նից 
ծա գող իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման չեն են թար կել»:

4. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ և 
եզ րա հան գում ներ նշել է հետևյա լը

«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 394-
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 րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ, 449-րդ և 325-րդ 
հոդ ված նե րի խախտ ման հետևան քով առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի այն պի սի հիմ նա րար խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
էու թյու նը, 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 ան
դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը.

Սե փա կա նա տի րոջ կող մից տրված լիա զո րա գի րը կա րող է արդ յոք վե րաց ված հա-
մար վել, իսկ այդ լիա զո րագ րով կա տար ված գոր ծար քը և  դրա նից ծա գած իրա վունք նե րի 
պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նաչ վել, եթե մինչև այդ լիա զո րագ րով նա խա տես ված 
գոր ծար քի կնքու մը, գույ քի սե փա կա նա տե րը եր րորդ ան ձի հետ նո տա րա կան կար գով 
ձևա կերպ վել է առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, սա կայն չի կա տար վել դրա նից ծա գող իրա-
վունք նե րի պե տա կան գրան ցում:

Վե րոգրյալ հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել, թե 
1. ո՞ր պա հից է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում կնքված, ո՞րն 

է պայ մա նագ րով գույք ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման պա հը, և որ 
դեպ քում պայ մա նա գիրն ու դրա նից ծա գած իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա րող են 
ճա նաչ վել ան վա վեր,

2. ո՞ր դեպ քում և ինչ կար գով լիա զո րա գի րը կա րող է հա մար վել դա դա րած:
1. 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրանց դա դա րե լուն:
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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 անհ րա ժեշտ է եր կու 
կող մի (երկ 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 562-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքվում է գրա վոր՝ կող մե րի ստո րագ րու թյամբ 
մեկ փաս տա թուղթ կազ մե լու մի ջո ցով (450 հոդ վա ծի 3-րդ կետ): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը են թա կա է նո տա րա կան վա վե-
րաց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 563-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
փո խան ցու մը գնոր դին են թա կա է պե տա կան գրանց ման: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ մինչև սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց ման պե տա կան գրան ցումն ան շարժ 
գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կա տա րե լը հիմք չէ այդ պայ մա նագ րի կող մե րի հետ եր-
րորդ ան ձանց ունե ցած հա րա բե րու թյուն նե րի փո փոխ ման հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 301-րդ հո դվա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան 
գրանց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և այլ գույ քա յին իրա վունք նե րը, այդ իրա-
վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցումն ու դա դա րու մը են թա-
կա են պե տա կան գրանց ման: Գ րանց ման են թա կա են՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քը, օգ տա գործ ման իրա վուն քը, հի փո թե քը, սեր վի տուտ նե րը, ինչ պես 
նաև նույն օրենսգրքով և այլ օրենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ այլ իրա վունք նե րը:

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 վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման, կնքված է 
հա մար վում այդ իրա վուն քի գրանց ման պա հից:

«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 24-րդ 
հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի ծագ մա նը, 
փո փոխ մա նը, փո խանց մանն ուղղ ված գոր ծարք նե րից (բա ցա ռու թյամբ միա կողմ գոր-
ծարք նե րի) ծա գող իրա վունք նե րը պետք է պե տա կան գրանց ման ներ կա յաց վեն ոչ ուշ, 
քան այդ գոր ծարք նե րի նո տա րա կան վա վե րաց ման օր վա նից սկսած՝ 30 աշ խա տան քա յին 
օր վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ-
րով գույ քը ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է գույ քը հանձ նե լու պա հից, 
եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով կամ պայ մա նագ րով: Նույն 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 
գրանց ման, ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է դրա գրանց ման պա հից:

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 գրանց ման են թա կա իրա վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա-
հից: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարք նե-
րից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հան ջը չպահ պա նե լը հան գեց նում է 
դրա ան վա վե րու թյան: Ն ման գոր ծարքն առո չինչ է: 

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 հետևանք նե րի, բա ցա ռու թյամբ այն 
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հետևանք նե րի, որոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ: Ն ման գոր ծարքն 
ան վա վեր է կնքե լու պա հից: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր որո շում նե րից մե կով ար ձա-
նագ րել է, որ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքված հա մա րե լու հա մար 
բա վա րար չէ կող մե րի ստո րագ րու թյամբ դրա բո լոր էա կան պայ ման նե րին հա մա ձայն-
վե լը և նո տա րա կան վա վե րաց ման են թար կե լը: Պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում 
պայ մա նագ րից ծա գող իրա վունք նե րը՝ տվյալ դեպ քում ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը, գրան ցե լու պա հից: Այ սինքն, նման իրա վի ճակ նե րում պայ մա նագ րի կնքման 
և  դրա նից ծա գող իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հե րը հա մընկ նում են (տե՛ս Ար
մեն Շահ բազ յանն և Ք րիս տի նա Տո նո յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Շեն գա վի թի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման թիվ 
365(ՎԴ) գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.03.2007 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան շարժ գույ քի հետ 
կապ ված գոր ծարք նե րի հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է հետևյալ հա տուկ պա հանջ նե րը՝ 
նո տա րա կան կար գով վա վե րա ցող պայ մա նա գիր և  դրա նից բխող իրա վունք նե րի պե տա-
կան գրան ցում: Բա ցա ռա պես այս պայ ման նե րի կա տար ման արդ յուն քում են պայ մա նագ-
րի կող մե րի հա մար առա ջա նում քա ղա քա ցիա կան-ի րա վա կան իրա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ: Ընդ որում, ի տար բե րու թյուն այլ պայ մա նագ րե րի, այն պայ մա նագ րե րի 
հա մար, որոն ցից ծա գող իրա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման, օրենս դի րը 
տվել է պայ մա նագ րի կն քման պա հը որո շե լու այլ կար գա վո րում, որը բխում է ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մից, այ սինքն՝ պայ մա նա գի րը 
կնքված է հա մար վում, իսկ գոր ծար քը վա վեր՝ իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա-
հից: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ ան շարժ գույ քի հետ կապ ված գոր ծարք-
նե րը վա վեր են, իսկ ան շարժ գույ քին առնչ վող պայ մա նագ րե րը կնքված են հա մար վում 
իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման պա հից: Այ սինքն՝ մինչև իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրան ցու մը չի կա րող լի նել վա վեր գոր ծարք և կնք ված պայ մա նա գիր (տե՛ս Դա վիթ Խա
չատր յանն ընդ դեմ 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 տեի Ար տա շա տի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման թիվ 
ՎԴ3/0150/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոգրյալ դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված՝ 
գույ քը ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծա գումն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է 
գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման կար գի պահ պան ման հետ: 
Այ սինքն, որ պես զի ան շարժ գույ քը ձեռք բե րո ղի մոտ ծա գի պայ մա նագ րի առար կա գույ-
քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ-
վա ծի իմաս տով անհ րա ժեշտ է ձեռք բեր վող գույ քի նկատ մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քը են թար կել պե տա կան գրանց ման: Միայն այս պա հան ջի կա տա րու մից 
հե տո է պե տու թյու նը ճա նա չում, երաշ խա վո րում և պաշտ պա նում գույ քը ձեռք բե րո ղի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քը կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ: Ուս տի, քա նի դեռ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված պա հան ջը կա տար ված 
չէ, պայ մա նագ րի առար կա ան շարժ գույ քը ձեռք բե րողն օրեն քի իմաս տով չի կա րող ակն-
կա լել պե տու թյան կող մից կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի՝ վե րը վկա յա կոչ ված նոր մե րի 
հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ շար ժա կան 
գույ քի առու վա ճառ քի վե րա բեր յալ կող մե րի միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյու նը՝ պայ-
մա նա գի րը, հա մար վում է կնքված հա մա պա տաս խան գույ քը հանձ նե լու պա հից (ե թե դրա 
հա մար օրենս դի րը չի նա խա տե սել իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում), մինչ դեռ ան շարժ 
գույ քի դեպ քում գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքված հա մա րե լու հա մար հար-
կա վոր է առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա վե րա ցում և իրա վուն քի պե տա-
կան գրան ցում, և ար դեն իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հից սկսած է, որ ան շարժ 
գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնքված: Այլ կերպ ասած՝ ան շարժ 
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գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքված հա մա րե լու հա մար բա վա րար չէ կող մե-
րի ստո րագ րու թյամբ դրա բո լոր էա կան պայ ման նե րին հա մա ձայ նե լը և պայ մա նա գի րը 
նո տա րա կան վա վե րաց ման են թար կե լը, քա նի որ պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում 
դրա նից ծա գող իրա վունք նե րը, տվյալ դեպ քում՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քը ձեռք 
բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, պե տա կան գրանց ման են թար կե լու պա հից: Ընդ 
որում, օրենս դի րը հստա կեց րել է, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ծա գած սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը պետք է պե տա կան գրանց ման ներ կա յաց վի 30 աշ խա տան քա յին օր վա ըն-
թաց քում՝ սկսած այն օր վա նից, երբ նշված գույ քի նկատ մամբ գոր ծար քը են թարկ վել է 
նո տա րա կան վա վե րաց ման:

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգրյա լը, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնքված, իսկ գնոր դի մոտ 
պայ մա նագ րի առար կա գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը հա մար վում է 
ծա գած առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի առար կա գույ քի նկատ մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հից: Ուս տի, քա նի դեռ ան շարժ գույ քի 
առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց ման պե-
տա կան գրան ցում տե ղի չի ունե ցել, ան կախ կող մե րի միջև առու վա ճառ քով կա տար ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա վա լից, այդ պայ մա նա գիրն ինք նին չի կա րող գույ քը ձեռք բե րո ղի 
մոտ առա ջաց նել սե փա կա նու թյան իրա վունք՝ որ պես պայ մա նագ րից բխող իրա վա կան 
հետևանք: 

2. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 19-րդ 
գլ խով օրենս դի րը կար գա վոր վել է «Ներ կա յա ցուց չու թյուն» վեր տա ռու թյամբ լիա զո րագ-
րի, օրեն քի կամ դրա հա մար լիա զոր ված պե տա կան մարմ նի կամ տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մարմ նի ակ տի վրա հիմն ված լիա զո րու թյուն նե րի ուժով մեկ ան ձի կող մից 
ուրիշ ան ձի անու նից հան դես գա լու, գոր ծարք ներ կնքե լու, քա ղա քա ցիա կան իրա վունք-
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ստանձ նե լու կար գը և առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 318-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ մեկ ան ձի (ներ կա յա ցուց չի) կող մից ուրիշ ան ձի (ներ կա յաց վո ղի) անու նից լիա զո-
րագ րի, օրեն քի կամ դրա հա մար լիա զոր ված պե տա կան մարմ նի կամ տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մարմ նի ակ տի վրա հիմն ված լիա զո րու թյուն նե րի ուժով կնքված գոր ծար-
քը քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ է ստեղ ծում, փո փո խում ու 
դա դա րեց նում է ան մի ջա կա նո րեն ներ կա յաց վո ղի հա մար: (...):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 321-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րա-
գիր է հա մար վում գրա վոր լիա զո րու թյու նը, որն ան ձը տա լիս է այլ ան ձի՝ եր րորդ ան-
ձանց առջև ներ կա յաց վե լու հա մար: Ներ կա յաց վո ղը ներ կա յա ցուց չի կող մից գոր ծարք ներ 
կնքե լու հա մար գրա վոր լիա զո րու թյուն կա րող է ան մի ջա կա նո րեն տալ հա մա պա տաս-
խան եր րորդ ան ձին: 

Նախ կին որո շում նե րից մե կով ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
321-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի մեկ նա բա նու թյա նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ըստ 
էու թյան հան դի սա նա լով միա կող մա նի գոր ծարք՝ լիա զո րա գի րը լիա զոր վո ղի (պար տա-
պա նի) մոտ առա ջաց նում է միայն որո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ, նախ՝ լիա զո րագ րո ղի 
անու նից հան դես գալ եր րորդ ան ձանց առջև, երկ րորդ՝ կա տա րել լիա զո րագ րով սահ-
ման ված հանձ նա րա րու թյու նը, իսկ լիա զո րագ րո ղի (պար տա տի րոջ) հա մար սահ մա նում 
է միայն որո շա կի իրա վունք՝ լիա զոր վո ղից պա հան ջել կա տա րե լու լիա զո րագ րով ստանձ-
նած հանձ նա րա րու թյու նը (պար տա վո րու թյու նը) (տե՛ս Վար դուշ Ղա զար յանն ընդ դեմ 
Գևորգ Ղա զար յա նի թիվ ԼԴ/0423/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
13.03.2009 թվա կա նի որո շու մը)։

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ լիա զոր վողն օգտ վում է լիա-
զո րագ րի շրջա նակ նե րում լիա զո րագ րո ղի կող մից իրեն վե րա պահ ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու իրա վուն քից, որը հստակ ձևա կերպ վում է լիա զո րագ րի բո վան դա կու թյու նում 
և եր րորդ ան ձանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հստակ եզ րա կաց նել, թե լիա զոր ներ կա-
յա ցու ցիչն ինչ պի սի իրա վա զո րու թյամբ է օժտ ված (տե՛ս «Վա ղարշ և որ դի ներ Կոն ցեռն» 
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ՍՊԸն  ընդ դեմ Մա րի նա Հայ րա պետ յա նի, Կա րեն, Վարդ գես, Ինա Եղիա զար յան նե րի և 
Ամալ յա Բագ րա տու նու թիվ ԵԿԴ/1769/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 07.04.2018 թվա կա նի որո շու մը)։

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ լիա զո րա գի րը միա կող մա նի գոր ծարք է, որով սահ ման վում են ներ կա յա-
ցուց չի իրա վունք նե րը, լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը, ինչ պես նաև լիա զո րագ րո ղի անու-
նից եր րորդ ան ձանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտնե լու այլ պայ ման նե րը: Օրենս դի-
րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 322-րդ հոդ վա ծով սահ մա նե լով լիա զո րագ րի գոր ծո-
ղու թյան ժամ կե տին վե րա բե րող ընդ հա նուր դրույթ ներ, միա ժա մա նակ նույն օրենսգրքի 
324-րդ հոդ վա ծում ան դրա դար ձել է նաև լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան դա դար ման հիմ քե-
րին:

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է, եթե՝

1) լիա զո րագ րի ժամ կե տը լրա ցել է.
2) իրա կա նաց վել են լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը.
3) լիա զո րագ րո ղը վե րաց րել է այն.
4) ան ձը, ում տրված է լիա զո րա գի րը, հրա ժար վել է.
5) դա դա րել է այն իրա վա բա նա կան ան ձը, որի անու նից տրվել է լիա զո րա գի րը.
6) դա դա րել է այն իրա վա բա նա կան ան ձը, որի անու նով տրվել է լիա զո րա գի րը.
7) մա հա ցել է կամ ան գոր ծու նակ, սահ մա նա փակ գոր ծու նակ կամ ան հայտ բա ցա կա-

յող է ճա նաչ վել այն ան ձը, ով տվել է լիա զո րա գի րը.
8) մա հա ցել է կամ ան գոր ծու նակ, սահ մա նա փակ գոր ծու նակ կամ ան հայտ բա ցա կա-

յող է ճա նաչ վել այն ան ձը, ում տրվել է լիա զո րա գի րը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տում ամ րագրվել է այն իրա վա բա նա կան փաս տե րի շրջա նա կը, որոն-
ցից որևէ մե կի վրա հաս նե լու դեպ քում դա դա րում է լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը: Ընդ 
որում, այդ իրա վա նոր մը հան դի սա նում է բա ցար ձակ որո շա կի. դրա նում սպա ռիչ կեր-
պով թվարկ վել են լիա զո րագ րի դա դար ման հիմք հան դի սա ցող պայ ման նե րը, որոնք չեն 
կա րող կա մա յա կան ընդ լայ նման են թարկ վել: Ուս տի, հիմք ըն դու նե լով նշվա ծը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով թվարկ ված դեպ քե րը ոչ այլ ինչ են, քան օրենս դրի կող մից նա խա տես ված իրա վա-
բա նա կան փաս տեր, որոնց հետ վեր ջինս կա պել է լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան դա դա րու-
մը: Այ սինքն՝ այդ փաս տե րից որևէ մե կի վրա հաս նե լու դեպ քում է միայն լիա զո րա գի րը 
դա դա րում, և լիա զոր ված անձն այլևս իրա վա սու չի լի նում ներ կա յաց նել լիա զո րագ րո ղի 
շա հե րը: 

Վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյու նը տա րա ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տի վրա, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը:

Լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ված լի նելն օրենս դի-
րը որա կել է որ պես ինք նու րույն իրա վա բա նա կան փաստ, որի ուժով դա դա րում է լիա զո-
րագ րի գոր ծո ղու թյու նը: Ընդ որում, օրենս դի րը չի տար բե րա կել, թե ում կող մից է իրա-
կա նաց վել լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյու նը՝ լիա զո րո ղի, լիա զոր վա ծի, թե 
օրեն քով նա խա տես ված այլ ան ձի կող մից։ Տվ յալ դեպ քում, չա ռանձ նաց նե լով իրա վուն քի 
սուբ յեկ տին, օրենս դիրն այդ հիմ քով լիա զո րագ րի դա դար ման հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տում ամ րագրված հիպոթեզում, 
որ պես իրա վա բա նա կան փաստ, բա ցա ռա պես սահ մա նել է լիա զո րագ րով նա խա տես-
ված գոր ծո ղու թյան իրա կա նաց ված լի նե լու իրա վա բանա կան փաս տի առ կա յու թյու նը։ Այդ 
կա պակ ցու թյամբ հարկ է բա ցա հայ տել «ի րա կա նաց վել են լիա զո րագ րով նա խա տես ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը» բա ռա կա պակ ցու թյու նը։

Քն նարկ վող պա րա գա յում այդ բա ռա կա պակ ցու թյունն իր մեջ նե րա ռում է երեք միմ-
յանց հետ փոխ կա պակց ված՝

1. գոր ծո ղու թյուն ներ,
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2. գոր ծո ղու թյուն ներ՝ սահ ման ված լիա զո րագ րով,
3. գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք պետք է լի նեն իրա կա նաց ված։ 
Տվ յալ դեպ քում, գոր ծո ղու թյու նը, որ պես զի հան դես գա լիա զո րագ րի դա դար ման հա-

մար բա վա րար իրա վա բա նա կան փաստ, պետք է ոչ միայն նա խա տես ված լի նի լիա զո րագ-
րով, այլև լի նի կա տար ված։ Այդ առու մով, եթե գոր ծո ղու թյան էու թյու նը բա ցա հայտ վում 
է լիա զո րագ րում նշված իրա վա կան հետևանք ներ առաջ բե րող արարք նե րի բո վան դա-
կու թյամբ, ապա այդ գոր ծո ղու թյան կա տար ված լի նե լը բա ցա հայտ վում է այն իրա վա կան 
հետևանք նե րի վրա հա սած լի նե լու հան գա մաք նով, որի հա մար տրվել էր լիա զո րա գիր։

Քն նարկ վող պա րա գա յում, առու վա ճառ քի լիա զո րագ րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում 
է լիա զո րագ րում սահ ման ված գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց-
ման վե րա բեր յալ լիա զո րո ղի անու նից պայ մա նագ րի կն քման գոր ծո ղու թյու նը, իսկ այդ 
գոր ծո ղու թյան իրա կանաց ված լի նե լը դրսևոր վում է առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կնքված 
լի նե լու իրո ղու թյամբ։ 

Այն բո լոր դեպ քե րում, երբ լիա զո րագ րի բո վան դա կու թյու նը կազ մում է ան շարժ գույ-
քի օտար ման պայ մա նագ րի կն քման գոր ծըն թա ցը, ապա նման լիա զո րագ րի դա դա ր ման 
հա մար, որ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա-
կե տի կի րառ ման իրա վա բա նա կան փաստ, հան դես է գա լիս ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
օտար ման պայ մա նագ րի կնքված լի նե լու հան գա ման քը։ Այ սինքն, երբ պահ պան վել են ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 449-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի պա հանջ նե րը։

Ան դրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  
են թա կե տի կի րա ռու թյան իրա վա կան կար գա վոր մա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ լիա զո րագ րո ղի կող մից լիա զո րա գի րը վե րաց նելն օրենս դի րը որա կել է որ պես ինք-
նու րույն իրա վա բա նա կան փաստ, որի ուժով կա րող է դա դա րել լիա զո րագ րի գոր ծո ղու-
թյու նը: Ուս տի, լիա զո րա գի րը վե րաց նե լու պա հից սկսած ներ կա յաց վո ղի մոտ դա դա րում 
է նաև լիա զո րագ րով սահ ման ված իրա վա կան վի ճա կը: Ընդ որում, նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րագ րողն իրա վա սու է ցան կա ցած ժա մա նակ վե րաց նել լիա զո րա-
գի րը (վե րա լիա զո րա գի րը):

Օրենս դի րը կար գա վո րել է նաև լիա զո րագ րի վե րաց ման իրա վա կան մե խա նիզ մը: 
Ըստ այդմ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նո-
տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը վե րաց նե լը կա տար վում է նո տա րա կան 
կար գով: Այս իրա վա նոր մից հետևում է, որ լիա զո րա գի րը վե րաց նե լու վե րա բեր յալ լիա զո-
րագ րո ղի կա մա հայտ նու թյու նը դեռևս չի կա րող հիմք հան դի սա նալ նո տա րա կան կար գով 
տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րած որա կե լու հա մար, քա նի դեռ պահ պան-
ված չէ այդ կա մա հայտ նու թյու նը նո տա րա կան ձևա կերպ ման են թար կե լու օրենս դրի պա-
հան ջը: Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նո տա րա կան 
կար գով տրված լիա զո րագ րի վե րաց ման հիմ քով դա դար ման իրա վա բա նա կան փաս տը 
վրա է հաս նում միայն լիա զո րագ րի վե րաց մա նը նո տա րա կան կար գով ձևա կեր պում տա-
լու պա հից: Տվ յալ դեպ քում, վճռո րոշ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում նո տա րա կան կար գով 
լիա զո րագ րի վե րաց ման իրա վա կան կար գա վո րու մը: Ըստ այդմ, «Նո տա րիա տի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 57-րդ հոդ վա ծով օրենս դի րը սահ մա նել է լիա զո րագ րի վա վե րաց ման ըն թա-
ցա կար գը, մաս նա վո րա պես՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման վել է, որ նո տա րը վա վե-
րաց նում է լիա զո րա գի րը մեկ կամ մի քա նի ան ձանց անու նից մեկ կամ մի քա նի ան ձանց 
անու նով, իսկ 5-րդ կե տով ամ րագրվել է, որ լիա զո րա գի րը վա վե րաց նե լուց հե տո նո տարն 
այն մուտ քագ րում է լիա զո րագ րե րի առ ցանց շտե մա րան: Նշ ված հոդ վա ծի 6-րդ կե տով 
սահ ման վել է, որ լիա զո րագ րից հրա ժար վե լու կամ լիա զո րա գի րը դա դա րեց նե լու մա սին 
դի մում ստա նա լու դեպ քում նո տա րը հա մա պա տաս խան տվյալ նե րը մուտ քագ րում է լիա-
զո րագ րե րի առ ցանց շտե մա րան։

Հարկ է նշել, որ լիա զո րագ րո ղի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-
րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րի պահ պան մամբ լիա զո րա գի րը վե րաց նելն ինք նին առաջ չի 
բե րում լիա զոր ված ան ձի կող մից լիա զո րագ րով տրված իրա վա կան վի ճա կի դա դա-
րում: Մաս նա վո րա պես՝ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տում ամ րագ րել է, որ լիա զո րա գիր տված և այն հե տա գա յում վե րաց րած ան ձը 
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պար տա վոր է դրա վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նել լիա զո րա գիր ստա ցած ան ձին, ինչ-
պես նաև իրեն հայտ նի եր րորդ ան ձանց, որոնց առջև ներ կա յա ցուց չու թյան հա մար 
տրված է լիա զո րա գի րը: (...): Նշ ված իրա վա նոր մի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, 
որ լիա զո րա գիր տված և հե տա գա յում այն վերց րած ան ձին օրենս դի րը ներ կա յաց րել 
է իմ պե րա տիվ պա հանջ՝ դրա վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նել ինչ պես լիա զո րա գիրն 
ստա ցած ան ձին, այն պես էլ այն եր րորդ ան ձանց, որոնց առջև ներ կա յա ցուց չու թյուն 
է իրա կա նաց նե լու լիա զո րա գիրն ստա ցած ան ձը: Այ սինքն՝ չնա յած ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման վել է, որ նո տա րա կան կար գով 
տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը հա մար վում է դա դա րած՝ վե րա ցու մը նո տա րա-
կան կար գով ձևա կեր պե լուց հե տո, այ դու հան դերձ, որ պես զի լիա զո րագ րի դա դար ման 
հետևանք նե րը լիա զոր ված ան ձի հա մար վրա հաս նեն, անհ րա ժեշտ է, որ լիա զո րագ րի 
վե րաց ման մա սին լիա զո րագ րո ղը տե ղե կաց նի ինչ պես լիա զոր ված ան ձին, այն պես 
էլ այն եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց չու թյու-
նը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով ծա գած իրա վունք նե րը 
և պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք ծա գել են մինչև այն պա հը, երբ նա իմա ցել է կամ 
պետք է իմա նար լիա զո րա գի րը դա դա րե լու մա սին, պահ պա նում են իրենց ուժը լիա զո-
րագ րո ղի և նրա իրա վա հա ջորդ նե րի հա մար եր րորդ ան ձանց նկատ մամբ: Այս կա նո նը 
չի կի րառ վում, եթե եր րորդ ան ձը գի տեր կամ պետք է իմա նար լիա զո րագ րի գոր ծո ղու-
թյու նը դա դա րե լու մա սին:

Նշ ված իրա վա նոր մի դիս պո զի ցիան սահ մա նում է, որ լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հետևան քով ծա գած իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը պահ պա նում են 
իրենց իրա վա կան ուժը միայն նույն իրա վա նոր մի հիպոթեզում ամ րագրված վա վե րա պայ-
ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Այդ վա վե րա պայ ման նե րը հետևյալն են.

1. լիա զո րագ րով առաջ եկած իրա վունք նե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը ծա գել են լիա-
զո րագ րի դա դար ման վե րա բեր յալ տե ղե կաց ված լի նե լուն նա խոր դած ժա մա նա կա հատ-
վա ծում,

2. լիա զո րագ րով առաջ եկած իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գել են 
մինչև այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ լիա զոր ված ան ձը լիա զո րագ րի դա դար ման մա սին 
տե ղե կաց ված չի եղել, սա կայն օբ յեկ տի վո րեն պետք է այդ մա սին իրա զեկ ված լի ներ:

Վե րոգրյա լից ակն հայտ է, որ օրենս դի րը լիա զո րագ րի դա դար ման իրա վա կան 
հետևանք ներն ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վո րել է դա դար ման վե րա բեր յալ լիա զոր ված ան-
ձի իրա զեկ վա ծու թյան իրա վա բա նա կան փաս տի վրա հաս նե լու հան գա ման քով:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը և հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ  
ու 325-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նը՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ այն 
դեպ քում, երբ լիա զո րագ րո ղը որո շում է դա դա րեց նել նո տա րա կան կար գով վա վե րաց-
ված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը, ապա պար տա վոր է կա տա րել հետևյալ՝ միմ յանց հետ 
փոխ կա պակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝

1. լիա զո րա գի րը վե րաց նել նո տա րա կան կար գով, 
2. լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նել լիա զո րա գիր ստա ցած ան ձին, ինչ-

պես նաև այն եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց չու-
թյու նը:

Հա կա ռակ պա րա գա յում, այն իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը, 
որոնք ծա գել են լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով և մինչև այն պա-
հը, երբ վեր ջինս իմա ցել է կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քե րից որևէ մե կով լիա զո րագ րի դա դար ման 
մա սին, շա րու նա կում են պահ պա նել իրենց իրա վա բա նա կան ուժը լիա զո րագ րո ղի և նրա 
իրա վա հա ջորդ նե րի հա մար՝ եր րորդ ան ձանց նկատ մամբ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, 
երբ եր րորդ ան ձը գի տեր կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար լիա զո րագ րի գոր ծո ղու-
թյու նը դա դա րե լու մա սին: 
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Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 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 ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ռազ-
միկ Կա րա պետ յա նը, 17.10.2014 թվա կա նին տրված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց-
ված լիա զո րագ րով, ի թիվս այլ նի, լիա զո րել է Ան նա Խա չատր յա նին իր հա յե ցո ղու թյամբ 
և ցան կա ցած գնով վա ճա ռել Երևան քա ղա քի Վ. Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի 
թիվ 23 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի իրեն պատ կա նող բա ժի նը և Երևան քա ղա քի 
Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ավ տո կա յա նա տե ղին:

Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին տրված 
լիա զո րագ րի հի ման վրա՝ Ան նա Խա չատր յա նը Մա րի նե Խա չատր յա նի հետ 11.02.2015 
թվա կա նին կնքել է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի 1-ին կե տի հա մա-
ձայն՝ Ան նա Խա չատր յա նը վա ճա ռում է, իսկ Մա րի նե Խա չատր յա նը որ պես սե փա կա-
նու թյուն ձեռք է բե րում Երևան քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 
հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը, որը բաղ կա ցած է 15.0 քմ մա կե րե սով ավ տո կա յա նա-
տե ղիից: Պայ մա նա գի րը վա վե րաց վել է նո տա րա կան կար գով և գրանց վել գրան ցա մատ-
յա նում՝ թիվ 274 հա մա րի ներ քո:

Այ նու հետև, հա մա ձայն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց-
ման թիվ 16022015-01-0109 վկա յա կա նի՝ Երևան, Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 
119-րդ շենք, թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղի հաս ցեի ան շարժ գույ քը 11.02.2015 թվա կա նի թիվ 
274 առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա 16.02.2015 թվա կա նին գրանց վել է Մա րի նե 
Սու րի կի Խա չատր յա նի ան վամբ:

Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին կազմ վել ու 
ստո րագրվել է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ 
«վա ճա ռո ղը վա ճա ռում է, իսկ գնոր դը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րում ան շարժ 
գույք՝ 15.0 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղի (օբ յեկտ), գտնվող ՀՀ քաղ. 
Երևան, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց 119 շեն քի թիվ 20 հաս ցեում»: Պայ մա նա գի րը են-
թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման և գրանց վել սե ղա նա մատ յա նում թիվ 311 հա մա րի 
ներ քո: Պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա վե րա ցու մից հե տո դրա նից ծա գող իրա վունք նե րը 
պե տա կան գրանց ման չեն են թարկ վել:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Հայկ Շեկ յա նի 
հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 303-րդ, 
313-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րը, պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի 
և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված թիվ 274 ան շարժ գույ քի առու-
վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Երևան քա ղա քի, Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 119-րդ 
շենք, թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ իրա վուն քի 16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան 
գրան ցու մը և ճա նա չել նշված գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Դա տա րա նի 06.10.2017 թվա կա նի վճռով բա վա րար վել է Հայկ Շեկ յա նի հայ ցը՝ այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Ան նա Խա չատր յա նի կող մից Մա րի նե Սու րի կի Խա չատր յա-
նի հետ 11.02.2015 թվա կա նին առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լիս Ան նա Խա չատր յա նի 
մոտ բա ցա կա յել է նշված գոր ծար քը ստո րագ րե լու լիա զո րու թյու նը, քա նի որ 17.10.2014 
թվա կա նին Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված լիա զո րա գի-
րը 05.02.2015 թվա կա նից, այ սինքն՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև վե ճի 
առար կա գույ քի կա պակ ցու թյամբ առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լու և նո տա րա կան 
վա վե րա ցում տա լու պա հից, դա դա րել էր: Հետևա բար, Դա տա րանն ան վա վեր է ճա նա չել 
Ան նա Խա չատր յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված Երևան 
քա ղա քի Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119 շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ավ տո կա յա նա տե-
ղիի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, վե րաց րել վե ճի առար կա գույ քի նկատ մամբ Մա րի նե 
Խա չատր յա նի ան վամբ կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը և ճա նա չել Հայկ Շեկ յա նի սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որոշ մամբ մեր ժել է Մա րի նե Խա չատր յա-
նի վե րա քննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 06.10.2017 թվա կա նի վճի ռը թո ղել է օրի նա կան 
ուժի մեջ այն հիմ նա վոր մամբ, որ Հայկ Շեկ յա նը 05.12.2015 թվա կա նի առու վա ճառ քի 
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պայ մա նագ րով ձեռք է բե րել վե ճի առար կա գույ քը, իսկ վա ճա ռող Ռազ միկ Կա րա պետ-
յանն իր իրա վուն քը փո խան ցել, օտա րել է գնոր դին՝ չպահ պա նե լով այդ գույ քի նկատ մամբ 
որևէ գույ քա յին, այդ թվում նաև՝ սե փա կա նու թյան իրա վունք: Այ սինքն, չու նե նա լով գույ-
քի ճա կա տա գի րը որո շե լու իրա վունք՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը չէր կա րող լիա զո րագ րով 
օտար ման իրա վուն քը փո խան ցել ներ կա յա ցուց չին, իսկ նախ կի նում տրված լիա զո րա գի րը 
գույ քի օտար ման պայ ման նե րում դա դա րում է, հետևա բար, նույն գույ քը չէր կա րող երկ-
րորդ ան գամ օտար վել: Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ Ռազ միկ Կա րա-
պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև առու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ստո րագրվել է 05.02.2015 
թվա կա նին, որը նույն օրը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման: Ուս տի, Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ «Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պայ մա-
նագ րի կող մե րը պայ մա նագ րից ծա գող իրա վունք նե րը կա րող էին են թար կել պե տա կան 
գրանց ման նե րառ յալ 06.03.2015 թվա կա նը: Այ պի սով, Հայկ Շեկ յանն օրի նա կան սպա սե-
լիք ուներ վե ճի առար կա գույ քի նկատ մամբ, քա նի որ դրա նկատ մամբ իր իրա վունք նե րը 
են թա կա են եղել պե տա կան գրանց ման առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի նո տա րա կան վա-
վե րաց ման օր վա նից սկսած երես նօր յա ժամ կե տում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում 
ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, 
ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծով, ինչ պես ար դեն վե րը նշվեց, հայ ցը հա րուց վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 303-րդ, 313-րդ հոդ ված նե րի հիմ քով, որով Հայկ Շեկ յա նը պա հան ջել է ան վա-
վեր ճա նա չել Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա-
նին կնքված թիվ 274 ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Երևան քա ղա քի, 
Արաբ կիր, Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց, 119-րդ շենք, թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ-
մամբ իրա վուն քի 16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան գրան ցու մը և ճա նա չել նշված գույ քի 
նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: 

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի վճռով մեր ժե լով հայ ցը՝ ար ձա նագ րել 
է, որ հայց վո րը չի ապա ցու ցել, որ թե իր և թե Մա րի նե Խա չատր յա նի մաս նակ ցու թյամբ 
գոր ծարք ներ կնքե լիս վա ճա ռո ղը կամ վեր ջի նիս լիա զոր ված ան ձը դրանք ստո րագ րել են 
խա բեու թյամբ, հայց վո րը չի պար զա բա նել թե ին չում է կա յա նում խա բեու թյու նը և որն էր 
գնորդ Մա րի նե Խա չատր յա նի խա բե լու նպա տա կը: ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նը 09.11.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Հայկ Շեկ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րել 
է և գործն ուղար կել նոր քննու թյան՝ ըստ էու թյան սահ մա նել է գոր ծի նոր քննու թյան ծա-
վա լը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից տրված լիա զո րագ րի հի ման վրա 11.02.2015 թվա կա նին 
Ան նա Խա չատր յա նի կող մից կա տար վել է գոր ծարք այն դեպ քում, երբ նշված լիա զո րագ-
րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րել է Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 
թվա կա նին կնքված առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով:

Այ նու հետ, Դա տա րա նը գոր ծը քննել և 06.10.2017 թվա կա նին վճիռ է կա յաց րել ՀՀ վե-
րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 09.11.2016 թվա կա նի որոշ մամբ տրված գոր ծի նոր 
քննու թյան ծա վա լի շրջա նակ նե րում: Արդ յուն քում՝ Դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տի դրույ թը, Հայկ Շեկ յա նի 
հայ ցը բա վա րա րել է: Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որոշ մամբ Դա տա րա նի վճի-
ռը թո ղել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան ներն ըստ էու թյան ապա ցուց ված 
են հա մա րել, որ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 313-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված 
հիմ քով գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար Հայկ Շեկ յա նը չի ներ կա յաց րել այն պի սի 
բա վա րար ապա ցույց ներ, որոն ցով կհիմ նա վոր վեր, որ վի ճե լի գոր ծար քը կնքվել է մյուս 
կող մի խա բեու թյան, բռնու թյան, սպառ նա լի քի ազ դե ցու թյան ներ քո, կամ մեկ կող մի ներ-
կա յա ցուց չի մյուս կող մի հետ չա րա միտ հա մա ձայ նու թյամբ, ինչն էլ հնա րա վոր կդարձ ներ 
սույն վե ճի լուծ ման հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 313-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման 
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հան գա ման քը: Միա ժա մա նակ, թե՛ Դա տա րա նը՝ Հայկ Շեկ յա նի հայ ցը բա վա րա րե լիս, թե՛ 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը՝ Մա րի նե Խա չատր յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լիս, գտել են, 
որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից տրված լիա զո րագ րի հի ման վրա 11.02.2015 թվա կա-
նին Ան նա Խա չատր յա նի կող մից կա տար վել է գոր ծարք այն դեպ քում, երբ նշված լիա-
զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րել է Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 
05.02.2015 թվա կա նին կնքված առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով:

Ն ման պայ ման նե րում, սույն գոր ծի փաս տե րի և վե րոգրյալ դիրք րո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 562-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով և 563-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տով օրենս դիրն ամ րագ րել է, որ ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նա գի րը են թա-
կա է նո տա րա կան վա վե րաց ման, իսկ այդ պայ մա նագ րով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խան ցու մը գնոր դին՝ պե տա կան գրանց ման: Միա ժա մա-
նակ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 449-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե-
տով հստա կեց վել է, որ այն դեպ քե րում, երբ գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քը են թա կա է 
պե տա կան գրանց ման, ապա պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում և ձեռք բե րո ղի սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է դրա գրանց ման պա հից, ուս տի միայն այդ պա հից 
սկսած է պե տու թյան կող մից ճա նաչ վում, երաշ խա վոր վում և պաշտ պան վում գույ քը ձեռք 
բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը:

Փաս տո րեն, օրենս դի րը հստա կեց րել է, որ կող մե րի միջև ստո րագրված ան շարժ գույ-
քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կա րող է հա մար վել կնքված, իսկ դրա նից ծա գող քա-
ղա քա ցիաի րա վա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կող մե րի հա մար կա րող 
են ունե նալ իրա վա կան հետևանք ներ, եթե կա տար ված են հետևյալ պա հանջ նե րը՝

1. պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման,
2. պայ մա նագ րից բխող իրա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման:
Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով պարզ-

ման են են թա կա հետևյալ հար ցա դրում նե րը. 
1. արդ յոք Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո-

րագրված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա-
վե րաց ման, և

2. արդ յոք նշված պայ մա նագ րից ծա գած՝ Հայկ Շեկ յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 
են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հաս տատ-
վել է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին ստո-
րագրվել է Երևան քա ղա քի, Վ. Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում 
գտնվող 15,0 քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ առու վա ճառ-
քի պայ մա նա գիր: Նշ ված պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման և 
գրանց վել սե ղա նա մատ յա նում թիվ 311 հա մա րի ներ քո: Գոր ծի նյու թե րում, սա կայն առ կա 
չէ որևէ ապա ցույց առ այն, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 
թվա կա նին նո տա րա կան վա վե րաց մամբ ձևա կերպ ված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի 
պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ 
Շեկ յա նի միջև ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի 05.02.2015 թվա կա նի կնքված հա մա րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րից կա տար վել է միայն մե կը՝ պայ մա նա գի րը են թարկ-
վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման, իսկ երկ րորդ պայ մա նը՝ պայ մա նագ րից բխող իրա-
վունք նե րի պե տա կան գրան ցու մը, չի կա տար վել: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը կա տար ված վեր լու ծու թյուն ներն առ այն, որ ան շարժ գույ քի 
առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը հա մար վում է կնքված, իսկ գնոր դի մոտ պայ մա նագ րի 
առար կա գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը հա մար վում է ծա գած առու վա-
ճառ քի պայ մա նագ րի առար կա գույ քի նկատ մամբ ձեռք բե րո ղի սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ռազ-
միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րի կն քման և  դրա նով իսկ վի ճե լի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Հայկ Շեկ յա նի մոտ 
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սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ծագ ման պահ կա րող էր հան դի սա նալ բա ցա ռա պես այդ 
պայ մա նագ րից բխող իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման են թար կե լու պա հը: Ուս տի, 
նկա տի ունե նա լով, որ Հայկ Շեկ յա նի մոտ վի ճե լի ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի փո խանց ման պե տա կան գրան ցում 
տե ղի չի ունե ցել՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ կող մե րի միջև 05.02.2015 թվա կա-
նին կնքված պայ մա նա գիրն իրա վա կան առու մով չի կա րող կնքված հա մար վել: Ավե լին, 
ի տար բե րու թյուն Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև ձևա կերպ ված պայ մա-
նագ րի՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից տրված լիա զո րագ րով Ան նա Խա չատր յա նի և 
Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև կնքված պայ մա նագ րից ծա գած սե փա կա նու թյան իրա վուն-
քը են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման: 

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում, պա տաս խա նե լով վե րը նշված հար ցադր մանն այն մա-
սին, թե որ դեպ քում և ինչ կար գով լիա զո րա գի րը կա րող է հա մար վել դա դա րած, միա ժա-
մա նակ ան դրա դառ նա լով Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված 
լիա զո րագ րին, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ  են թա կե տի հիմ քով Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի անու նից Ան նա Խա չատր յա նի և Մա-
րի նե Խա չատր յա նի միջև առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի կն քման պա հին Ան նա Խա չատր-
յա նին տրված լիա զո րագ րի դա դա րած լի նե լու վե րա բեր յալ դա տա րան նե րի փաս տարկ նե-
րին, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի և սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա-
լիր վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ նշված հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված վա վե րա պայ ման նե րից Ռազ միկ Կա րա-
պետ յա նի կող մից լիա զո րա գի րը վե րաց նե լը կա րող էր հիմք հան դի սա նալ Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին տրված լիա զո րագ րի 
գոր ծո ղու թյու նը դա դա րած որա կե լու հա մար:

Տվ յալ դեպ քում, սա կայն գոր ծի նյու թե րով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա-
սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի 3-րդ  են թա կե տի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ վե րաց րել է իր կող մից Ան նա 
Խա չատր յա նին տրված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը: Ավե լին, 
գոր ծով ձեռք չի բեր վել, որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը, ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի և 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
դրույթ նե րի պահ պան մամբ, մի ջոց ներ է ձեռ նար կել լիա զո րա գի րը նո տա րա կան կար-
գով վե րաց նե լու, ինչ պես նաև՝ լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին Ան նա Խա չատր յա նին և 
եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց չու թյու նը, տե ղե-
կաց նե լու վե րա բեր յալ: 

Սույն պա րա գա յում նշված ըն թա ցա կար գը պահ պա նե լուց հե տո միայն Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նը կա րող էր հա մա րել, որ լիա զո րա գի րը վե րա ցել է, իսկ Ան նա Խա չատր յա նը 
դա դա րել հան դես գալ որ պես իր ներ կա յա ցու ցիչ: 

Քն նարկ վող պա րա գա յում, սա կայն, ինչ պես նշվեց, այդ՝ միմ յանց հետ փոխ կա-
պակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ որևէ ապա ցույց ձեռք չի բեր վել: 
Հետևա բար՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին 
տրված լիա զո րա գի րը չվե րաց նե լու պայ ման նե րում այն շա րու նա կել է հա մար վել վա վեր և 
պահ պա նել է իր գոր ծո ղու թյու նը՝ մինչև լիա զո րագ րում տրված ժամ կե տը: 

Ն ման պայ ման նե րում, այն իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը, 
որոնք ծա գել են լիա զոր ված ան ձի՝ Ան նա Խա չատր յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով 
և մինչև այն պա հը, երբ վեր ջինս իմա ցել է կամ օբ յեկ տի վո րեն պետք է իմա նար լիա-
զո րագ րի դա դար ման մա սին, շա րու նա կել են պահ պա նել իրենց իրա վա բա նա կան ուժը 
լիա զո րագ րո ղի՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և նրա իրա վա հա ջորդ նե րի հա մար՝ եր րորդ ան-
ձանց նկատ մամբ:

Այս պի սով, վե րոգրյա լի հա մա պա տեքս տում՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է.
1. Ան նա Խա չատր յանն ունե ցել է լիա զո րու թյուն Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի անու նից 

կնքե լու վի ճե լի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 79

2. գոր ծով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յանն իր 
կող մից տրված և նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը վե րաց րել է նո տա-
րա կան կար գով,

3. գոր ծով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յանն 
իր կող մից տրված լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին տե ղե կաց րել է Ան նա Խա չատր յա նին, 
ինչ պես նաև այն եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ կա յա ցուց-
չու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում, առ կա չէ լիա զո րու թյան բա ցա կա յու թյան հիմ քով Ան նա Խա-
չատր յա նի անու նից Մա րի նե Խա չատր յա նի հետ 11.02.2015 թվա կա նին կնքված պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք, որի կա պակ ցու թյամբ ոչ իրա վա չափ եզ րա հանգ ման են 
եկել դա տա րան նե րը: Հետևա բար վի ճե լի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր-
յալ պա հան ջը են թա կա է մերժ ման, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից:

Միա ժա մա նակ, եթե նույ նիսկ դա տա րան նե րը հա մա րել են, որ սույն գոր ծով առ կա 
է լիա զո րագ րի դա դար ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
2-րդ  են թա կե տի հիմ քը, ապա սույն գոր ծի փաս տե րի հա մադր ման արդ յուն քում Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի ու Հայկ Շեկ յա նի միջև 
05.02.2015 թվա կա նին ստո րագրված պայ մա նա գի րը չի կա րող հա մար վել կնքված՝ հաշ վի 
առ նե լով այն, որ այդ պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունք նե րը չեն են թարկ վել պե տա կան 
գրանց ման: Ն ման պայ ման նե րում Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Խա չատր յա-
նին տրված լիա զո րագ րով նա խա տես ված՝ գույ քը վա ճա ռե լու վե րա բեր յալ գոր ծո ղու թյու-
նը կա տար ված հա մար վել չի կա րող, այն ավար տին չհասց վե լու և ըստ այդմ՝ Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րած չլի նե լու հիմ նա վոր մամբ: Հետևա-
բար, տվյալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  
են թա կե տի պա հան ջը՝ լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
արդ յուն քում լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան դա դար ման հիմ քը կի րա ռե լի չէ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րո շա րադր յալ վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա 
Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված 
թիվ 274 ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր յալ 
Հայկ Շեկ յա նի պա հանջն ան հիմն է։ Ն ման պայ ման նե րում մերժ ման են են թա կա նաև 
Հայկ Շեկ յա նի կող մից ներ կա յաց ված մյուս՝ Երևան քա ղա քի Արաբ կիր հա մայն քի Վ. Համ-
բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ իրա վուն քի 
16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու և նշ ված գույ քի նկատ-
մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ճա նա չե լու պա հանջ նե րը՝ նկա տի ունե նա լով, որ 
դրանք ածանց վում են հիմ նա կան պա հան ջից և ներ կա յաց վել են որ պես պայ մա նա գիրն 
ան վա վեր ճա նա չե լու հետևանք:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշված 
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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ 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 որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի ակտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և 
փո փո խե լու՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետևյալ հիմ նա-
վոր մամբ.

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք 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 էա 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 
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քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա-
տա քննու թյան իրա վուն քի տարր, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են 
պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 
դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու-
նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա ժեշ տու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը»։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Գ. Հա կոբ յանս, Ռ. Հա կոբ յանս և Ն. Տա վա րաց յանս, 
հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից ար տա հայտ ված կար ծի քի 
հետ, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը դրանց վե րա բեր յալ:

Այս պես՝
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 

կե տի հա մա ձայն՝ վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վում է քննու թյան, եթե Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար 
խախ տում:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի իմաս տով՝ առերևույթ 
առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, եթե բո ղո-
քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս դա տա րա նը թույլ է տվել նյու թա կան կամ դա տա-
վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու-
թյան բուն էու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի րառ ված, 
եթե առ կա է նույն օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րից որևէ մե կը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի-
րառ ված, եթե դա տա րա նը չի կի րա ռել այն օրեն քը կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա վա կան այլ ակ տը, որը պետք է կի րա ռեր, 
կի րա ռել է այն օրեն քը կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նա-
գի րը կամ իրա վա կան այլ ակ տը, որը չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել օրեն-
քը կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա վա կան 
այլ ակ տը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մի խախ տու մը կամ 
սխալ կի րա ռու մը վճռի բե կան ման հիմք է, եթե հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման:

Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ մար դու իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախտ ման առերևույթ առ կա յու թյան հիմ քով վճռա բեկ բո ղոքն 
ըն դուն վում է քննու թյան, եթե բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս դա տա րա-
նը թույլ է տվել նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ-
տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը: Տվ յալ դեպ քում օրենս դի րը 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և նույն 
օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծի իմաս տով՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախտ ման 
առու մով այդ պի սի խախ տում, իսկ դրա արդ յուն քում՝ դա տա կան ակ տի բե կան ման հիմք 
է հա մա րում նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տու մը կամ դրանց սխալ կի-
րա ռու մը, որը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման։

Սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նը, ինչ պես ար դեն իսկ վե րը նշվեց, վճռա բեկ բո ղո-
քը վա րույթ ըն դու նե լը բա ցա ռա պես պայ մա նա վո րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա-
յու թյամբ՝ ար ձա նագ րե լով, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը թույլ է տվել ար դա րա դա տու թյան 
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բուն էու թյու նը խա թա րող՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
302-րդ, 449-րդ և 325-րդ հոդ ված նե րի խախ տում, ու Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը 
բե կա նել է և փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել է:

Դ րա նից ել նե լով անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ բա ցա ռա պես Վճռա-
բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ պար զե լու հա մար, թե արդ յո՞ք դրան ցում 
նշված նե րը կա րո՞ղ էին բա վա րար հիմք հան դի սա նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նին ար դա-
րա դա տու թյան բուն էու թյու նը խա թա րող՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 302-րդ, 449-րդ և 325-րդ խախ տում վե րագ րե լու հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 406-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 8-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ բո ղո քի քննու թյան արդ յունք նե րով կա յաց ված Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ-
ման մեջ նշվում են դա տա կան ակ տը բե կա նե լիս այն շար ժա ռիթ նե րը, որոն ցով Վճռա բեկ 
դա տա րա նը չի հա մա ձայն վել այդ ակ տը կա յաց րած դա տա րա նի հետևու թյուն նե րի հետ։

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե-
կա նել է և փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել է, ըստ էու թյան, հետևյալ շար ժա ռիթ նե րով՝

1) չնա յած Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին 
ստո րագրված առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման, 
սա կայն առ կա չէ որևէ ապա ցույց այդ պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունք նե րը պե տա կան 
գրանց ման են թարկ ված լի նե լու վե րա բեր յալ, այ սինքն՝ նշված պայ մա նա գի րը կնքված հա-
մա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րից կա տար վել է միայն մե կը, որի պայ ման նե րում 
այն չի կա րող հա մար վել կնքված.

2) ի տար բե րու թյուն Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև ձևա կերպ ված 
պայ մա նագ րի՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից տրված լիա զո րագ րով Ան նա Խա չատր-
յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև կնքված պայ մա նագ րից ծա գած սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման.

3) գոր ծի նյու թե րով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա-
պետ յա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  են թա կե տի 
պա հանջ նե րի պահ պան մամբ վե րաց րել է իր կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված և նո-
տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը, կամ նույն օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ կե տի և 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե րի պահ պան մամբ մի ջոց ներ է ձեռ նար-
կել լիա զո րա գի րը նո տա րա կան կար գով վե րաց նե լու, ինչ պես նաև՝ լիա զո րագ րի վե րաց-
ման մա սին Ան նա Խա չատր յա նին և եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա-
նաց վեր ներ կա յա ցուց չու թյու նը, տե ղե կաց նե լու վե րա բեր յալ.

4) Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին 
տրված լիա զո րա գի րը չվե րաց վե լու պայ ման նե րում այն շա րու նա կել է հա մար վել վա վեր և 
պահ պա նել է իր գոր ծո ղու թյու նը՝ մինչև լիա զո րագ րում տրված ժամ կե տը:

Այ սինքն՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը Հայկ Շեկ յա նի պա հանջ նե րը՝ կապ ված Ռազ միկ Կա-
րա պետ յա նի և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև 11.02.2015 թվա կա նին կնքված թիվ 274 ան-
շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և Երևան քա ղա քի Արաբ կիր հա մայն քի Վ. 
Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 ավ տո կա յա նա տե ղիի նկատ մամբ իրա-
վուն քի 16.02.2015 թվա կա նի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու ու նշված գույ քի 
նկատ մամբ Հայկ Շեկ յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ճա նա չե լու հետ, ան հիմն է հա մա-
րել, ըստ էու թյան, այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ՝

1) ի տար բե րու թյուն Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա-
կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րի, որը բա ցա ռա պես են թարկ-
վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման, Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի, որի անու նից հան դես է եկել 
Ան նա Խա չատր յա նը՝ որ պես ներ կա յա ցու ցիչ, և Մա րի նե Խա չատր յա նի միջև նույն գույ քի 
վե րա բեր յալ 11.02.2015 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից, 
որը ևս  են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման, նաև բխող իրա վունքն է են թարկ վել 
պե տա կան գրանց ման, և

2) քա նի որ գոր ծի նյու թե րով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի 
կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված լիա զո րա գի րը վե րաց նե լու կամ այդ ուղ ղու թյամբ 
մի ջոց ներ ձեռ նար կած լի նե լու, լիա զո րա գի րը վե րաց նե լու մա սին Ան նա Խա չատր յա նին և 
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եր րորդ ան ձանց տե ղե կաց նե լու վե րա բեր յալ, ուս տի Ան նա Խա չատր յա նին տրված լիա զո-
րա գի րը շա րու նա կել է հա մար վել վա վեր և պահ պա նել է իր գոր ծո ղու թյու նը՝ մինչև լիա զո-
րագ րում տրված ժամ կե տը:

Կար ծում ենք, որ վե րը նշված շար ժա ռիթ նե րը չէին կա րող բա վա րար հիմք հան դի սա-
նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ հայ ցը մեր ժե լու 
հա մար հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 321-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րա-
գիր է հա մար վում գրա վոր լիա զո րու թյու նը, որն ան ձը տա լիս է այլ ան ձի՝ եր րորդ ան ձանց 
առջև ներ կա յաց վե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տի հա մա-
ձայն՝ լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է, եթե իրա կա նաց վել են լիա զո րագ րով 
նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը։

Նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը 
դա դա րում է, եթե լիա զո րագ րո ղը վե րաց րել է այն։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րա գիր տվող ան ձը կա րող է ցան կա ցած 
ժա մա նակ վե րաց նել լիա զո րա գի րը կամ վե րա լիա զո րու մը, իսկ ան ձը, ում տրված է լիա-
զո րա գի րը, հրա ժար վել դրա նից: Այդ իրա վունք նե րից հրա ժար վե լու մա սին հա մա ձայ նու-
թյունն առո չինչ է:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված լիա-
զո րա գի րը վե րաց նե լը կամ լիա զո րագ րից հրա ժար վե լը կա տար վում է նո տա րա կան 
կար գով։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ լիա զո րա գիր 
տված և այն հե տա գա յում վե րաց րած ան ձը պար տա վոր է դրա վե րաց ման մա սին տե ղե-
կաց նել լիա զո րա գիր ստա ցած ան ձին, ինչ պես նաև իրեն հայտ նի եր րորդ ան ձանց, որոնց 
առջև ներ կա յա ցուց չու թյան հա մար տրված է լիա զո րա գի րը: (…)

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան-
քով ծա գած իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք ծա գել են մինչև այն պա հը, 
երբ նա իմա ցել է կամ պետք է իմա նար լիա զո րա գի րը դա դա րե լու մա սին, պահ պա նում են 
իրենց ուժը լիա զո րո ղի և նրա իրա վա հա ջորդ նե րի հա մար եր րորդ ան ձանց նկատ մամբ: 
Այս կա նո նը չի կի րառ վում, եթե եր րորդ ան ձը գի տեր կամ պետք է իմա նար լիա զո րագ րի 
գոր ծո ղու թյու նը դա դա րե լու մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 319-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն ՝այլ ան ձի 
անու նից գոր ծե լու լիա զո րու թյան բա ցա կա յու թյամբ կամ նման լիա զո րու թյուն նե րի սահ-
մա նա զանց մամբ գոր ծար քը կնքված է հա մար վում այն կնքած ան ձի անու նից և ի շահ 
նրա, եթե մյուս ան ձը (ներ կա յաց վո ղը) հե տա գա յում ուղ ղա կի հա վա նու թյուն չի տա լիս 
տվյալ գոր ծար քին:

Նուն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հե տա գա յում ներ կա յաց վո ղի կող մից գոր ծար-
քին հա վա նու թյուն տա լը տվյալ գոր ծար քով նրա հա մար քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներ 
ու պար տա կա նու թյուն ներ է ստեղ ծում, փո փո խում և դա դա րեց նում այն կնքե լու պա հից:

Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է նաև, որ լիա զո րա գիր տա լը ինք նան-
պա տակ գոր ծո ղու թյուն չէ, այն հե տապն դում է կոնկ րետ նպա տակ՝ այլ ան ձի լիա զո րե-
լու եր րորդ ան ձանց առջև ներ կա յաց նե լու լիա զո րա գիր տված ան ձին։ Դ րա նից ել նե լով՝ 
օրենս դի րը որ պես լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյան դա դար ման հիմք նա խա տե սել է լիա զո-
րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյունն իրա կա նաց ված լի նե լու փաս տի առ կա յու թյու նը՝ 
առանց կոնկ րետ նշե լու, թե խոս քը ում կող մից իրա կա նաց ված գոր ծո ղու թյան մա սին է։ 
Ընդ որում, տվյալ գոր ծո ղու թյունն իրա կա նաց րած ան ձին ճշտե լու առու մով պար տա դիր 
պայ ման չնա խա տե սե լու օրենս դրի նման կար գա վո րու մը հա մա րում ենք իրա վա չափ, 
քա նի որ այս դեպ քում ոչ թե էա կան է պար զե լը, թե այդ ան ձը լիա զո րա գիր տվողն է, 
թե՝ ներ կա յա ցու ցի չը, այլ՝ այն, թե արդ յո՞ք լիա զո րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյունն 
իրա կա նաց վել է, և այդ փաս տի առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մար վե լու պայ ման նե-
րում ար դեն իսկ իմաս տազրկ վում է տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը պահ պա նե լու 
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անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ նկա տի ունե նա լով, որ այն տված ան ձը, ըստ էու թյան, հա սել է ակն-
կալ վող նպա տա կին։

Լիա զո րագ րի դա դար ման վե րը նշված հիմ քից բա ցի, օրենս դի րը նա խա տե սել է նաև 
այլ հիմք՝ այն պայ մա նա վո րե լով լիա զո րագ րո ղի կող մից վե րաց նե լու հետ։ Կար ծում ենք, 
որ այս հիմ քը լրիվ ինք նու րույն և ան կախ հիմք է, որևէ առնչու թյուն չու նի վե րը նշված 
հիմ քի հետ, ու չի կա րող գո յու թյուն ունե նալ վեր ջի նիս հետ միա ժա մա նակ, քա նի որ այս 
երկ րորդ դեպ քը կա րող է առա ջա նալ (լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց վել) բա ցա-
ռա պես այն ժա մա նակ, երբ առ կա է լիա զո րա գիր, որով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյու նը 
դեռևս չի կա տար վել, կամ առ կա չեն օրեն քի ուժով դրա գոր ծո ղու թյան դա դար ման այլ 
հիմ քեր, սա կայն լիա զո րագ րո ղը ցան կա նում է այն դա դա րեց նել վե րաց նե լու եղա նա կով, 
որ պի սի իրա վուն քից նա կա րող է օգտ վել ցան կա ցած ժա մա նակ: Ընդ որում, այս դեպ քում 
լիա զո րա գիր տված և այն հե տա գա յում վե րաց րած ան ձի վրա պար տա վո րու թյուն է դրվել 
վե րաց ման մա սին տե ղե կաց նե լու լիա զո րա գիր ստա ցած ան ձին, ինչ պես նաև իրեն հայտ-
նի եր րորդ ան ձանց, որոնց առջև ներ կա յա ցուց չու թյան հա մար տրված է լիա զո րա գի րը: 
Հա կա ռակ պա րա գա յում նաև լիա զո րո ղի հա մար եր րորդ ան ձանց նկատ մամբ իրենց ուժն 
են պահ պա նում լիա զոր ված ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով ծա գած այն իրա վունք-
նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, որոնք ծա գել են մինչև այն պա հը, երբ ներ կա յա ցու ցիչն 
իմա ցել է կամ պետք է իմա նար լիա զո րա գի րը դա դա րե լու մա սին։ Նշ ված կա նո նից առ կա 
է միայն մեկ բա ցա ռու թյուն, երբ եր րորդ ան ձը գի տեր կամ պետք է իմա նար լիա զո րագ-
րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րած լի նե լու մա սին: Միևնույն ժա մա նակ օրենս դի րը նա խա տե-
սել է, որ եթե ներ կա յա ցու ցի չը ներ կա յաց վո ղի անու նից կնքում է գոր ծարք՝ չու նե նա լով 
դրա հա մար լիա զո րու թյուն կամ սահ մա նա զանց մամբ է այն կնքում, ապա այս դեպ քում 
այդ գոր ծար քը կնքված է հա մար վում ներ կա յա ցուց չի անու նից և ի շահ նրա, եթե ներ կա-
յաց վո ղը հե տա գա յում ուղ ղա կի հա վա նու թյուն չի տա լիս տվյալ գոր ծար քին, իսկ այդ պի-
սի հա վա նու թյան դեպ քում տվյալ գոր ծար քով ներ կա յաց վո ղի հա մար քա ղա քա ցիա կան 
իրավունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ են ստեղծ վում, փո փոխ վում և դա դա րեց վում այն 
կնքե լու պա հից:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը լիա զո րա գիր է տվել 
Ան նա Խա չատր յա նին իր հա յե ցո ղու թյամբ և ցան կա ցած գնով վա ճա ռել նաև Երևան 
քա ղա քի Վ. Համ բար ձում յան փո ղո ցի 119-րդ շեն քի թիվ 20 հաս ցեում գտնվող ավ տո-
կա յա նա տե ղին: Լիա զո րա գի րը տրվել է երեք տա րի ժամ կե տով, և այն վա վե րաց րել է 
նո տա րը:

05.02.2015 թվա կա նին Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը Հայկ Շեկ յա նի հետ կնքել է ան շարժ 
գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որով վեր ջի նիս է վա ճա ռել վե րը նշված ավ տո կա յա-
նա տե ղին: Պայ մա նա գի րը նույն օրը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման։ Դրա նից 
բխող իրա վուն քը գրան ցե լու ժամ կե տը դեռևս չլրա ցած՝ 11.02.2015 թվա կա նին, այ սինքն՝ 
վե րը նշված պայ մա նա գի րը կնքե լուց վեց օր հե տո, նույն գույ քի վե րա բեր յալ Ռազ միկ 
Կա րա պետ յա նի անու նից առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր է կնքել վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչ 
Ան նա Խա չատր յա նը՝ այն վա ճա ռե լով Մա րի նե Խա չատր յա նին։ Պայ մա նա գի րը նույն օրը 
են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման, իսկ դրա նից բխող իրա վուն քը են թարկ վել է 
պե տա կան գրանց ման։

Հիմք ըն դու նե լով մեր կող մից ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րը, հե տա զո տե լով վե-
րը նշված լիա զո րա գի րը՝ կար ծում ենք, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա Կա-
րա պետ յա նին տրված լիա զո րա գի րը տվյալ դեպ քում հե տապն դել է կոնկ րետ նպա տակ՝ 
վեր ջի նիս լիա զո րե լու եր րորդ ան ձանց առջև իրեն ներ կա յաց նե լու նաև վե րը նշված գույ-
քի առու վա ճառ քի հետ կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րում, այ սինքն՝ նաև կա տա-
րե լու (կնքե լու) այդ գույ քի վա ճառ քի հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն։ Սա կայն այդ լիա զո-
րա գի րը տա լուց հե տո Ռազ միկ Կա րա պետ յանն ան ձամբ է իրա կա նաց րել վե րը նշված 
գույ քի վա ճառ քի հետ կապ ված գոր ծո ղու թյու նը՝ այն առանց ներ կա յա ցուց չի՝ ան մի ջա-
կա նո րեն, 05.02.2015 թվա կա նին վա ճա ռե լով Հայկ Շեկ յա նին։ Դ րա նից ել նե լով՝ կար ծում 
եմ, որ տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյունն այդ պա հից դա դա րել է օրեն քի ուժով։
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Ն ման պայ ման նե րում կար ծում ենք, որ լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դեռևս 05.02.2015 
թվա կա նից դա դա րած լի նե լու դեպ քում Ան նա Կա րա պետ յա նը հա մար վում է 11.02.2015 թվա-
կա նին վե րը նշված պայ մա նա գի րը կնքե լու լիա զո րու թյուն չու նե ցող, և այս դեպ քում այդ 
գոր ծար քը կա րող է հա մար վել բա ցա ռա պես նրա անու նից և ի շահ նրա կնքված, քա նի որ 
Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը հե տա գա յում ուղ ղա կի հա վա նու թյուն չի տվել այդ գոր ծար քին:

Ինչ վե րա բե րում է Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տը բե կա նե լու և այն փո փո խե լու՝ հայ ցը մեր ժե լու հիմ քում դրված շար ժա ռի թին, 
որ «առ կա չէ որևէ ապա ցույց Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 
թվա կա նին ստո րագրված առու վա ճառ քի պայ մա նագ րից ծա գած իրա վունք նե րը պե տա-
կան գրանց ման են թարկ ված լի նե լու վե րա բեր յալ», ապա կար ծում ենք, որ այն չի կա րող 
հիմք հան դի սա նալ վե րը նշված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյունն օրեն քի ուժով դա դա րած 
հա մա րե լու փաս տը ժխտե լու հա մար, քա նի որ, ինչ պես ար դեն իսկ վե րը նշե ցինք, այն 
դա դա րել է Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից իր գույ քի վա ճառ քի հետ կապ ված կամք 
ար տա հայ տե լու՝ գոր ծո ղու թյունն ան ձամբ 05.02.2015 թվա կա նին իրա կա նաց նե լու փաս-
տի ուժով, որը, կար ծում եմ, որևէ ձևով չի կա րող ժխտվել և պայ մա նա վոր ված լի նել զուտ 
գոր ծար քից բխող իրա վուն քը պե տա կան գրանց ման են թարկ ված չլի նե լու պատ ճա ռա բա-
նու թյամբ, այն էլ այն դեպ քում, երբ պայ մա նա գի րը կնքե լուց հե տո ան ցել էր ըն դա մե նը 
վեց օր, և գոր ծով չի վկա յա կոչ վել ու հաս տատ ված հա մար վել փաստ, որ պայ մա նագ րի 
կող մե րը սահ ման ված ժամ կե տում չէին գրան ցե լու այդ պայ մա նագ րից բխող իրա վուն քը։

Ան դրա դառ նա լով Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը բե կա նե լու և այն փո փո խե լու՝ հայ ցը մեր ժե լու հիմ քում դրված մյուս շար ժա ռի թին, որ 
«գոր ծի նյու թե րով ձեռք չի բեր վել որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  են թա կե տի պա հանջ-
նե րի պահ պան մամբ վե րաց րել է իր կող մից Ան նա Խա չատր յա նին տրված և նո տա րա կան 
կար գով վա վե րաց ված լիա զո րա գի րը, կամ նույն օրենսգրքի 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 
և 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե րի պահ պան մամբ մի ջոց ներ է ձեռ նար կել լիա զո-
րա գի րը նո տա րա կան կար գով վե րաց նե լու, ինչ պես նաև՝ լիա զո րագ րի վե րաց ման մա սին 
Ան նա Խա չատր յա նին և եր րորդ ան ձանց, որոնց հան դեպ պետք է իրա կա նաց վեր ներ-
կա յա ցուց չու թյու նը, տե ղե կաց նե լու վե րա բեր յալ», կար ծում եմ, որ այն ևս չէր կա րող հիմք 
հան դի սա նալ նման դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար, քա նի որ մեր կող մից հայտն ված 
վե րը նշված դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
324-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  են թա կե տը և 324-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, այն պես էլ նույն 
օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը սույն իրա վա հա րա բե րու թյան վե րա բեր յալ կի րա-
ռե լի չեն՝ նկա տի ունե նա լով, որ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը ո՛չ վե րաց րել է իր կող մից տրված 
լիա զո րա գի րը, ո՛չ էլ նման փաստ է վկա յա կոչ վել. այն, ինչ պես նշե ցինք վե րը, դա դա րել է 
օրեն քի ուժով։ Դ րա հի ման վրա ան հիմն ենք հա մա րում նաև մյուս շար ժա ռիթն այն մա սին, 
որ «Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից 17.10.2014 թվա կա նին Ան նա Խա չատր յա նին տրված 
լիա զո րա գի րը չվե րաց վե լու պայ ման նե րում այն շա րու նա կել է հա մար վել վա վեր և պահ պա-
նել է իր գոր ծո ղու թյու նը՝ մինչև լիա զո րագ րում տրված ժամ կե տը»։

Ն ման պայ ման նե րում, կար ծում ենք, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նին չէր կա րող վե-
րագրվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 302-րդ, 449-րդ և 325-րդ հոդ ված նե րի խախ-
տում թույլ տա լը, առա վել ևս՝ ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը խա թա րող։

Այ սինքն՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման մեջ նշված վե րը նշված շար ժա ռի թը չէր կա-
րող բա վա րար հիմք հան դի սա նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
և փո փո խե լու՝ հայ ցը մեր ժե լու հա մար:

Միևնույն ժա մա նակ ցան կա նում ենք նշել, որ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նը, քննե լով Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե-
րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 21.07.2016 թվա կա նի վճռի դեմ Հայկ Շեկ յա-
նի ներ կա յաց րած վե րա քննիչ բո ղո քը, 09.11.2016 թվա կա նին որո շում է կա յաց րել վե րա-
քննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու, վճի ռը բե կա նե լու և գոր ծը նույն դա տա րան՝ նոր քննու թյան 
ուղար կե լու մա սին նաև այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ «դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան 
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ըն թաց քում չի պար զել, թե ինչ պես է Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից ար դեն իսկ 3.332.000 
ՀՀ դրա մով վա ճառ ված ավ տո կա յա նա տե ղին վեց օր անց կրկին վա ճառ վել մեկ այլ ան ձի, 
տվյալ դեպ քում սե փա կա նա տի րոջ կնոջ՝ Ան նա Խա չատր յա նի մո րը՝ Մա րի նե Խա չատր յա նին, 
այն էլ 10.000.000 ՀՀ դրամ ար ժե քով: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 324րդ հոդ վա ծի 2րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րում է, եթե իրա կա նաց վել են լիա զո
րագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը: Դա տա րա նը հաշ վի չի նստել այն հան գա ման քի 
հետ, որ վե րը նշված իրա վա կան նոր մի հի ման վրա Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի կող մից Ան նա 
Խա չատր յա նին տրված ավ տո կա յա նա տե ղին վա ճա ռե լու լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը դա
դա րել է այն պա հից, երբ Ռազ միկ Կա րա պետ յա նը 05.02.2015 թվա կա նին ավո տա կա յան տե
ղին վա ճա ռել է սույն գոր ծով հայց վոր Հայկ Շեկ յա նին: Փաս տո րեն, Ռազ միկ Կա րա պետ յա նի 
և Հայկ Շեկ յա նի միջև 05.02.2015 թվա կա նին կնքված առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով դա դա
րել է Ան նա Խա չատր յա նին տրված լիա զո րագ րի գոր ծո ղու թյու նը, մինչ դեռ 11.02.2015 թվա
կա նին նույն լիա զո րագ րի հի ման վրա Ան նա Խա չատր յա նի կող մից կա տար վել է գոր ծարք: 
Արդ յուն քում, պա տաս խա նող Մա րի նե Խա չատր յա նը, 16.02.2015 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու
թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեում կա տա րե լով իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցում, զրկել է հայց վոր Հայկ Շեկ յա նին օրեն քով սահ ման ված 30օր յա ժամ
կե տում իր իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման են թար կե լու հնա րա վո րու թյու նից»։

Նշ ված որո շու մը վճռա բե կու թյան կար գով չի բո ղո քարկ վել և մտել է օրի նա կան ուժի 
մեջ, որ պի սի հան գա մանք նե րը, կար ծում ենք, նույն պես ան տես վել են Վճռա բեկ դա տա-
րա նի կող մից։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ. Հա կոբ յան
Գ. Հա կոբ յան

Ն. Տա վա րաց յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2855/02/15  
2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2855/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Մար գար յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մ խի թար յան

Ա. Սմ բատ յան 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

 
2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Նու նե Իս կո յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 07.11.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ ՀՀ գլխա վոր դա-
տա խա զու թյան (այ սու հետ՝ Դա տա խա զու թյուն) հայ ցի ընդ դեմ Նու նե Իս կո յա նի՝ պե տու-
թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

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 Նու նե Իս կո յա նից բռնա գան-

ձել 2.828.671 ՀՀ դրամ: 
Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա-

սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ս տե փան յան) 01.07.2016 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա-
վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ս. Թո րոս-
յան, դա տա վոր ներ՝ Ա. Խա ռատ յան, Ն. Բար սեղ յան) 25.11.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Նու նե 
Իս կո յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն 
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վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 01.07.2016 թվա կա նի վճի-
ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր քննու թյան: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Բու նիա թյան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.07.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
07.11.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա խա զու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ 
Դա տա րա նի 02.07.2018 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ հայ ցը բա վա րար վել է: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նու նե Իս կո յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Դա տա խա զու 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331րդ, 332րդ, 

335րդ, 337րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69րդ հոդ
ված նե րը, 66րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 74րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 53րդ հոդ վա ծը, 272րդ հոդ վա ծը, 277րդ հոդ վա ծի 1ի մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա-

տու ցու մը պայ մա նա վոր ված չէ օրի նա կան ուժի մեջ մտած մե ղա դրա կան դա տավճ ռի առ-
կա յու թյամբ:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ դա տա խա զու թյու նը՝ ի դեմս դա տա խա զի, 
քրեա կան գոր ծով մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը դա տա րան 
ուղար կե լու գոր ծա ռույթն իրա կա նաց նե լիս չէր կա րող չի մա նալ, որ առ կա է պե տու թյա-
նը պատ ճառ ված վնաս, որը են թա կա է բա վա րար ման: Հետևա բար սույն գոր ծով հայց-
վոր կող մի՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի իրա վուն քը ծա գել 
է առնվազն 10.05.2012 թվա կա նին՝ գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ դա տա րան 
ուղար կե լու պա հից, մինչ դեռ հայ ցը հա րուց վել է միայն 18.06.2015 թվա կա նին՝ հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի ավար տից հե տո:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 07.11.2018 թվա կա նի որո շու մը՝ օրի նա կան ուժ տա լով Դա տա րա նի 02.07.2018 
թվա կա նի վճռին: 

2.1. Դա տա խա զու թյան վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծով բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տով սահ ման ված բռնա գանձ ման են թա-

կա գու մա րը ոչ թե հար կա յին պար տա վո րու թյուն է, ինչ պես նշում է բո ղո քա բե րը, այլ 
հան ցա գոր ծու թյան հետևան քով պե տու թյա նը պատ ճա ռած վնաս: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշել է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման 
սկիզ բը պետք է իրա կա նաց վի ոչ թե քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ 
դա տա րան ուղար կե լու, այլ մե ղա դրա կան դա տավճ ռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու հա-
ջորդ օր վա նից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը հիմ նա վոր է և պայ մա նա վոր ված է 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի պահ պան ման անհ րա ժեշ տու թյամբ, նկա տի 
ունե նա լով, որ սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյու նը հայց է հա րու ցել դա տա րան՝ հան ցա-
գոր ծու թյան հետևան քով պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պա հան ջով, իսկ 
հան րո րեն վտան գա վոր արար քը կա րող է հա մար վել հան ցա գոր ծու թյուն, և այն կա տա-
րած ան ձի վրա կա րող է դրվել հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման 
պար տա կա նու թյուն միայն վե րո հիշ յալ հան գա մանք ներն օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա-
տավճ ռով հաս տատ վե լուց հե տո: Քն նարկ վող դեպ քում Դա տա խա զու թյու նը հան ցա գոր-
ծու թյամբ պե տու թյան իրա վուն քի խախտ ման փաս տի, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րած ան ձի մա սին իմա ցել է միայն Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 



88 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի մե ղա դրա կան 
դա տավճ ռից, որն օրի նա կան ուժ է ստա ցել 03.08.2012 թվա կա նին, իսկ հայ ցը հա րուց վել 
է 18.06.2015 թվա կա նին՝ իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար սահ ման ված եռամ յա ժամ-
կե տի սահ ման նե րում:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) 10.05.2012 թվա կա նին Նու նե Իս կո յա նի վե րա բեր յալ թիվ 83150912 քրեա կան գոր ծը 

մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ուղարկ վել է Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա-
կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րան: Նու նե Իս կո յա-
նին մե ղա դրանք է առա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 194-րդ հոդ վա ծով՝ այն արար-
քի հա մար, որ նա, հան դի սա նա լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Մ յաս նիկ յա նի 
հար կա յին տես չու թյու նում հաշ վառ ված «Նե լի Կա րո լի նա» ՍՊԸ-ի միակ մաս նա կիցն ու 
տնօ րե նը, 2008-2009 թվա կան նե րի ըն թաց քում իրա կա նաց րել է ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նեու թյուն, սա կայն հար կա յին տես չու թյուն ներ կա յաց ված հաս տա տագրված վճա-
րի, եկամ տա հար կի, պե տա կան տուր քի և պար տա դիր սո ցիա լա կան ապա հո վագ րու թյան 
հաշ վետ վու թյուն նե րով հաշ վարկ ված հար կե րի և վ ճար նե րի գու մար ներն օրենս դրու-
թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րում չվճա րե լով, սնան կու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա-
յու թյան պայ ման նե րում, պարտ քե րի չվճար ման նպա տա կով ստեղ ծել է կեղծ սնան կու թյան 
հատ կա նիշ ներ՝ 26.11.2010 թվա կա նին սե փա կան սնան կու թյան ճա նաչ ման մա սին դի մում է 
ներ կա յաց րել Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րան, որի կող մից այն ճա նաչ վել է, և  դրա հետևան քով պե տու թյա նը 
պատ ճառ վել է խո շոր չա փի՝ 2.828.671 ՀՀ դրա մի վնաս (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-10):

2) Նու նե Իս կո յա նի կող մից պե տու թյա նը պատ ճառ ված 2.828.671 ՀՀ դրամ գու մա րի 
չա փով վնա սը հա տու ցե լու պա հան ջի վե րա բեր յալ Դա տա խա զու թյան հայ ցը դա տա րան է 
ներ կա յաց վել 18.06.2015 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-6): 

3) Նու նե Իս կո յա նը 12.04.2018 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցա յին վա-
ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 96-97):

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 394-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ՝ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
1-ին կե տի իմաս տով, այն է՝ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե-
րի հիմ նա րար խախ տում, քա նի որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախտ ման արդ յուն քում թույլ է տրվել դա տա կան 
սխալ, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. ո՞ր պա հից է ծա գում դա տա խա
զու թյան՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա
վուն քը և նման հայ ցի հա րուց ման հա մար պար տա դի՞ր պայ ման է արդ յոք վնաս պատ ճա ռած 
ան ձի՝ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ մե ղա վոր ճա նաչ ված լի նե լու հան գա ման քը:

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 վունք նե րի պաշտ պա 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:
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Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա-
զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա խա զի կող մից 
պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցելն ընդգրկում է՝

1) քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան հայ ցի հա րու ցու մը. 

2) վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա յին և ոչ գույ քա յին շա հե-
րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա րու ցու մը.

3) քրեա կան դա տա վա րու թյան կար գով հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու-
թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սի հա տուց ման հայ ցի հա րու ցու մը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա խա զը պե տա կան շա հե րի պաշտ պա 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 ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը, որին վե րա պահ ված է պե տա կան շա հե րի պաշտ-
պա նու թյանն առնչ վող տվյալ հար ցե րով հայց ներ կա յաց նե լը, իրա զեկ լի նե լով պե տա կան 
շա 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 օրենս դրու թյամբ վե րա պահ ված չէ որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա 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 ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը, կամ

4) հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված է գույ քա յին վնաս, 
կամ

5) պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցը հա րուց վում է այլ երկր նե 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 որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա-
խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը, նշել 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 կա յին 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 գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ Վա լեն
տի նա Մկրտչ յա 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):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ չվճար ված հար կե րը 
կամ տուր քե րը, որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնաս գան ձե լու հա մար կա րող է առ-
կա լի նել ինչ պես հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու փաս տը և վ նաս պատ ճա ռե լը (22.02.2007 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին 
ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ 
կետ), այն պես էլ առանց հան ցա գոր ծու թյան փաս տը հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի ապա ցույ-
ցի առ կա յու թյան վնաս պատ ճա ռե լը (...): Ընդ որում, նշված դեպ քում որ պես պա տաս խա-
նող հան դես է գա լիս այն ան ձը, ում լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում է եղել հար կա յին 
հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը, որոնք օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով չկա-
տա րե լու արդ յուն քում պե տու թյու նը կրել է գույ քա յին կո րուստ:

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հար կա յին 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 
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գու մար նե րը գան ձե լու հայ ցը դա տա խա զու թյու նը կա րող է ներ կա յաց նել քրեա կան գոր ծի 
դա տա վա րու թյան ըն թաց քում քա ղա քա ցիա կան հայ ցի ձևով կամ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով: Ընդ որում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, 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 սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձի դեմ, ում լիա զո րու թյունն է հար կա յին հաշ վետ վու-
թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը, անհ րա 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 օրեն քով սահ ման ված ապա ցույց նե րով (տե՛ս ՀՀ գլխա վոր դա տա
խա զու թյունն ընդ դեմ Վար դան Հա րու թյուն յա նի, եր րորդ անձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն
թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի թիվ ԵԱՆԴ/0789/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոնշ յալ եզ րա հան գում նե րի հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել 
նաև Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին իրա վուն քը: 
Մաս նա վո րա պես, Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո 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 մանք նե րի բե-
րու մով կա րող են որոշ դեպ քե րում հա մընկ նել քրեա 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 սկզբունք նե րի հի ման վրա: Ք րեա-
կան գոր ծով իրա կա նաց ված դա տա վա րու թյան արդ յուն քը որո շիչ չէ վնա սի հա տուց ման 
վե րա բեր յալ գոր ծով: Տու ժողն իրա վունք ունի պա հան ջել 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 ինք նու րույն գնա հատ ման առար կա, որի 
պա րա գա յում ապա ցուց ման չա փո րո շիչ նե րը էա կա նո րեն տար բեր վում են քրեա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու դեպ քե րից: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի կար ծի քով՝ այն, որ միևնույն արար քը կա րող է առա ջաց նել քրեա կան գոր ծի 
հետ նույ նա կան (ընդ հա նուր) հան գա մանք նե 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 
«քրեա կան պա տիժ» (տե՛ս Ռինգ վոլդն ընդ դեմ Նոր վե գիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա
րա նի 11.02.2003 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 38): Այ սինքն՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի-
նում ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րից հետևում է, որ ան կախ այն հան գա ման քից, որ 
22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծով ամ-
րագրված է, որ դա տա խա զը պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցում է 
միայն եթե հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ վել է գույ քա յին 
վնաս, այ դու հան դերձ, վնա սի առ կա յու թյու նը կախ վա ծու թյան մեջ չպետք է դրվի վնաս 
պատ ճա ռած ան ձի՝ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ մե ղա վոր ճա նաչ ված լի նե լու 
հան գա ման քից, քա նի որ, թեև քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վու թյան ծագ ման պայ-
ման նե րը հան գա մանք նե րի բե րու մով կա րող են որոշ դեպ քե րում հա մընկ նել քրեա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց ման պայ ման նե րին, այ նուա մե նայ նիվ, պե տու թյա նը 
վնաս պատ ճա ռած ան ձի արար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը չի բա ցա ռում ինք-
նու րույն ոչ օրի նա չափ վար քագ ծի առ կա յու թյու նը, որն առա ջաց նում է քա ղա քա ցիաի րա-
վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
պե տու թյա նը պատ ճառ ված 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 ցա յին վա ղե մու թյան ինս տի տու տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցա յին վա ղե մու-
թյուն է հա մար վում իրա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի պաշտ պա 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 ցա յին վա ղե մու-
թյան ընդ հա նուր ժամ կե տը երեք տա րի է:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 91

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան մա սին պա հան ջը դա տա րա նը քննու թյան է ըն դու նում հայ ցա յին 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 ցա յին 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 ցա յին 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 ցա յին 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն սկսվում է այն օր վա նից, երբ անձն 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 օրենք նե րով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու-
թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցա յին 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 ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն սկսվում է այն օր վա նից, երբ 
անձն իմա ցել է կամ պետք է իմա ցած լի ներ իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս Ռազ
միկ Դար բին յանն ընդ դեմ Դա նիել Ղա սա բողլ յա 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):

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր իրա վա կան դիր-
քո րո շում նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ որոշ մամբ հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել 
հետևյա լը. ինչ պես բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
վեր լու ծու թյու նից՝ օրենս դի րը հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քի սկիզ բը կա պել 
է ոչ թե իրա վուն քի խախտ ման պա հի, այլ այն օր վա հետ, երբ անձն իմա ցել է կամ պետք է 
իմա ցած լի ներ իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին: Օրենս դրի այս կար գա վո րու մը բխում է 
այն տրա մա բա նու թյու նից, ըստ որի՝ եթե անձն իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին չի մա նա, 
ապա չի էլ կա րող ձեռ նա մուխ լի նել որևէ եղա նա կով՝ այդ թվում և հայց հա րու ցե լու մի ջո-
ցով իր խախտ ված իրա վուն քի պաշտ պա նու թյա նը: Ընդ որում, հայ ցա յին վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի ըն թաց քի մեկ նար կի եր կու նա խա պայ ման նե րի դեպ քում էլ օրենս դի րը գոր ծա-
ծել է «ի մա ցել է» և «պետք է իմա ցած լի ներ» ար տա հայ տու թյուն նե րը, որոնց տա ռա ցի 
մեկ նա բա նու թյու նը հան գեց նում է այն հետևու թյան, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի 
ըն թացքն սկսվե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ հայց վո րը հաս տա տա պես իմա նա կամ իմա-
ցած լի նի իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին: 

Վե րոգրյա լից բխում է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը չի կա րող 
սկսվել, եթե հայց վո րին հա սա նե լի տե ղե կու թյուն նե րը նրան թույլ տան եզ րա կաց նել միայն 
իր իրա վուն քի են թադր յալ խախտ ման մա սին: Իրա վա կի րառ պրակ տի կա յում շա հագրգիռ 
ան ձը դա տա կան պաշտ պա նու թյան իր իրա վունքն իրաց նում է այն դեպ քում, երբ հա մոզ-
ված է իր իրա վուն քի հաս տա տա պես խախտ ման հար ցում: Այլ կերպ ասած՝ շա հագրգիռ 
ան ձը պետք է հա մոզ ված լի նի իր իրա վուն քի խախտ ման հար ցում ՝ ան կախ նրա նից, թե 
իրա կա նում իրա վուն քի խախ տում տե ղի ունե ցել է, թե ոչ, ին չը դա տա րա նի գնա հատ ման 
առար կա է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ շա հագրգիռ ան ձի կող մից իր իրա վուն-
քի խախտ ման մա սին հաս տա տա պես իմա նա լու հա մար վեր ջինս պետք է տի րա պե տի 
խախտ ման վե րա բեր յալ բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի, իսկ եթե այդ տե ղե կու թյուն նե րը 
բա վա րար չեն, այ սինքն՝ եթե հայց վո րը կա րող է միայն են թա դրու թյուն ներ անել իր իրա-
վուն քի հնա րա վոր խախտ ման մա սին, ապա նա չի էլ կա րող հստակ պա հանջ ներ կա-
յաց նել իր իրա վուն քի խախտ ման վե րաց ման վե րա բեր յալ: Այս պի սով, օրենս դի րը հայ ցա-
յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն սկսվե լու իրա վա կան հետևան քը պայ մա նա վո րել է 
հայց վո րի կող մից ոչ թե իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին են թա դրե լու հնա րա վո րու թյամբ, 
այլ այդ խախտ ման մա սին հա վաս տի կեր պով իմա նա լու կամ իմա ցած լի նե լու փաս տե րով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տը կմեկ նար-
կի այն օր վա նից, երբ շա հագրգիռ ան ձը տի րա պե տի անհ րա ժեշտ և բա վա րար տե ղե-
կու թյուն նե րի՝ պատ շաճ հայ ցա դի մում դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար (տե՛ս «Ալ յանս 
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պլյուս» ՍՊԸն  ընդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸի թիվ ԵԱՔԴ/4524/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.06.2019 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ որոշ մամբ փաս տել է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում 
հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը, վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և 
սուբ յեկ տա յին կազ մը: 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցա յին 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 անձ 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 անձ 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 ցա յին վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նախևա ռաջ պար զել՝ արդ յոք 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: Ընդ որում, թե՛ առա ջին և թե՛ 
երկ րորդ հար ցա դրում նե րի շրջա նակ նե րում պետք է ուսում նա սի րել տվյալ պե տա կան 
մարմ նի՝ օրենս դրու թյամբ ամ րագրված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը (տե՛ս ՀՀ գլխա վոր 
դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ Հեն րիկ Սարգս յա նի թիվ ԵՄԴ/1149/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա խա զը մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում լիա զոր ված է՝ հե տա քննու-
թյան և նա խա քննու թյան նկատ մամբ իրա կա նաց նել դա տա վա րա կան ղե կա վա րում:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 14-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ նա խա քննու թյան և հե տա քննու թյան նկատ մամբ դա տա վա րա կան ղե կա վա-
րում իրա կա նաց նե լով՝ դա տա խա զի բա ցա ռիկ լիա զո րու թյունն է՝ հաս տա տել մե ղա դրա-
կան եզ րա կա ցու թյու նը (...), իսկ 15-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գործն ուղար կել դա տա րան՝ ըստ 
էու թյան քննե լու հա մար:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 272-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ստո րագ րե-
լով մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը՝ քննի չը նույն օրը քրեա կան գործն ուղար կում է նա-
խա քննու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նող դա տա խա զին:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 273-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա խազն 
ուսում նա սի րում է մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ստաց ված գոր ծը, որ պես զի ստու գի՝ 
1) ապա ցուց ված է արդ յոք մե ղադր յա լին մեղ սագրվող արար քը և այն պա րու նա կում է 
արդ յոք հան ցա կազմ, 2) հիմ նա վոր ված է արդ յոք մե ղադր յա լի մե ղա վո րու թյու նը, (…) 10) 
կա տար ված է արդ յոք գոր ծի հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա-
զո տու թյուն, (…):

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 274-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ դա տա խա զը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ գործն ստա նա լուց հե տո՝ 5 օր վա 
ըն թաց քում, պար տա վոր է ըն դու նել հետևյալ որո շում նե րից մե կը՝ հաս տա տել մե ղա դրա-
կան եզ րա կա ցու թյու նը, իր որոշ մամբ մե ղա դրան քի ձևա կեր պու մից հա նել առան ձին կե-
տեր, որա կել հան ցա գոր ծու թյունն այն օրեն քին հա մա պա տաս խան, որն, ի տար բե րու թյուն 
մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ կա տար ված որա կու մից, նա խա տե սում է նվազ ծանր պա-
տաս խա նատ վու թյուն, և այդ փո փո խու թյուն նե րով հաս տա տել մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու-
թյու նը, իր ցու ցում նե րով գոր ծը վե րա դարձ նել քննի չին՝ լրա ցու ցիչ քննու թյուն կա տա րե լու 
կամ մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը վե րա կազ մե լու հա մար, կա սեց նել քրեա կան գոր ծով 
վա րույ թը, կար ճել քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կամ դա դա րեց նել քրեա կան հե տապն դու մը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 277-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
հաս տա տե լով մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը՝ դա տա խա զը գործն ուղար կում է այն դա-
տա րան, որին գործն ընդ դատ յա է (...):
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Վե րոգրյալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա խա զու թյու նը՝ 
որ պես քրեա 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, օրենս դրո րեն օժտ ված է նաև 
քննի չի կող մից կազ մած մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու լիա զո րու թյամբ: 
Այս պես՝ քննի չը, ստո րագ րե լով մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը, նույն օրը քրեա կան 
գործն ուղար կում է հա մա պա տաս խան դա տա խա զին, իսկ վեր ջինս այն ստա նա լուց հե-
տո՝ 5 օր վա ըն թաց քում, մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու դեպ քում գործն 
ուղար կում է այն դա տա րան, որին այն ընդ դատ յա է:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 107-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ միայն ապա-
ցույց նե րի հի ման վրա են հաս տատ վում՝ 1) դեպ քը և հան գա մանք նե րը (կա տար ման ժա-
մա նա կը, տե ղը, եղա նա կը և այլն), 2) կաս կած յա լի և մե ղադր յա լի առնչու թյու նը դեպ քին, 3) 
հան ցա գոր ծու թյան՝ քրեա կան օրեն քով նա խա տես ված հատ կա նիշ նե րը, 4) ան ձի մե ղա-
վո րու թյու նը քրեա կան օրեն քով չթույ լատր ված արար քը կա տա րե լու մեջ, 5) քրեա կան 
օրեն քով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող կամ խստաց նող հան-
գա մանք նե րը, 6) այն հան գա մանք նե րը, որոն ցով դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը կամ 
քրեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող այլ ան ձը հիմ նա վո րում է իր պա հանջ նե-
րը, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով, 7) այն հան գա մանք նե րը, որոնք հիմ նա-
վո րում են, որ գույ քը ստաց վել է հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման արդ յուն քում կամ այդ 
գույ քի օգ տա գոր ծու մից կամ օգ տա գործ վել է կամ նա խա տես վել է օգ տա գոր ծել որ պես 
հան ցա գոր ծու թյան գոր ծիք կամ մի ջոց կամ ուղղ վել է ահա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր մա նը 
կամ հան դի սա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքի 215.1-ին հոդ-
վա ծի 7-րդ մա սով նա խա տես ված մաք սա նեն գու թյան առար կա:

Վե րո հիշ յալ նոր մի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ դա տա խա զը մե ղա դրա կան եզ-
րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը դա տա րան ուղար կե լու պա րա գա յում ապա ցուց ված 
է հա մա րում ինչ պես ան ձի մե ղա վո րու թյու նը քրեա կան օրեն քով չթույ լատր ված արար քը 
կա տա րե լու մեջ, այն պես էլ այն հան գա մանք նե րը, որոն ցով դա տա վա րու թյան մաս նա-
կի ցը, մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճառ վե լու դեպ քում՝ 
դա տա խա զու թյու նը, հիմ նա վո րում է իր պա հանջ նե րը, իսկ պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի 
խախ տում հայտ նա բե րե լու դեպ քում՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 156-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան դա տա խա զը հա րու ցում և պաշտ պա նում է հա րուց ված քա-
ղա քա ցիա կան հայ ցը: 

Օրենս դի րը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 155-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
սահ մա նել է, որ քրեա կան դա տա վա րու թյու նում քա ղա քա ցիա կան հայց չհա րու ցե լու դեպ-
քում անձն իրա վունք ունի քա ղա քա ցիա կան հայց հա րու ցել քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան կար գով, սա կայն քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով հայց հա րու ցե լիս 
ար դեն ոչ թե գոր ծում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 154-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
մա սով սահ ման ված այն կա նո նա կար գու մը, հա մա ձայն որի՝ քրեա կան դա տա վա րու թյու-
նում քա ղա քա ցիա կան հայ ցի վրա չեն տա րած վում քա ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյամբ 
սահ ման ված հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը, այլ գոր ծում են քա ղա քա ցիա կան և 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված՝ հայ ցա յին վա ղե մու-
թյան վե րա բեր յալ կա նո նա կար գում նե րը, իսկ դա տա խա զու թյունն էլ, իբրև Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան լիա զոր մար մին, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 128-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի ուժով՝ քա ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյամբ ու այլ իրա վա կան ակ տե րով կար գա-
վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րում հան դես է գա լիս այդ հա րա բե րու թյուն նե րի մյուս մաս նա-
կից նե րի՝ քա ղա քա ցի նե րի և իրա վա բա նա կան ան ձանց հետ հա վա սար հի մունք նե րով: Դա 
իր հեր թին նշա նա կում է, որ դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ քրեա-
կան գոր ծը դա տա րան ուղար կե լուց հե տո, ան կախ քրեա կան գոր ծի հե տա գա ըն թաց քից, 
դա տա խա զու թյան կող մից քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով հայց հա րու ցե լու 
պա րա գա յում լիո վին կի րա ռե լի են հայ ցա յին վա ղե մու թյան վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հայ ցա յին վա-
ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը սկսվում է այն պա հից, երբ դա տա խա զու թյունն իմա ցել է կամ 
պետք է իմա ցած լի ներ պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճառ ված լի նե լու մա սին: 
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Ք րեա կան գոր ծի հե տա գա ըն թացքն այս դեպ քում որևէ ազ դե ցու թյուն չի կա րող ունե նալ 
հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քի վրա, քա նի որ դրա հետ կապ ված ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենս գիր քը չի նա խա տե սել հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քի ընդ հա-
տում կամ կա սե ցում: Ավե լին, ինչ պես քրեա կան դա տա վա րու թյու նում, քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյու նում ևս  ար գել ված չէ քա ղա քա ցիա կան հայ ցի հա րու ցու մը հայցն առանց 
քննու թյան թող նե լու պա րա գա յում, սա կայն այս դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
341-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ մինչև հայ ցի հա րու ցումն սկսված հայ ցա յին վա ղե-
մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը շա րու նակ վում է ընդ հա նուր կար գով:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պե տու թյա-
նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջով դա տա խա զու թյան՝ հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քի ծագ ման պա հը ճիշտ որո շե լու հա մար առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունի 
այն հար ցի պա տաս խա նը, թե որ պա հից սկսած է վեր ջինս տի րա պե տում պե տու-
թյան գույ քա յին շա հի խախտ ման վե րա բեր յալ բա վա րար տե ղե կու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև իր տնօ րի նու թյան ներ քո ունե նում այդ խախտ ման փաս տը հիմ նա վո րող ապա-
ցույց նե րի բա վա րար հա մակ ցու թյուն, ինչ պի սի հան գա մանք նե րով էլ պայ մա նա վոր-
ված հնա րա վոր կլի նի փաս տել, որ դա տա խա զու թյան մոտ հենց այդ պա հից սկսած 
հաս տա տա պես ձևա վոր վում է հա մոզ մունք առ այն, որ պե տու թյա նը պատ ճառ վել է 
գույ քա յին վնաս և վեր ջինս այդ պա հից սկսած հնա րա վո րու թյուն է ստա նում պատ-
շաճ հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով դի մե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյան: Ընդ որում, 
Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ դա տա խա զու թյան՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված 
գույ քա յին վնա սի հա տուց ման պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը ծա գում է ան-
կախ այն հան գա ման քից, թե արդ յոք վնաս պատ ճա ռած ան ձը պե տու թյա նը վնաս է 
պատ ճա ռել հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հետևան քով, թե այլ հա կաի րա վա կան 
վար քագ ծի արդ յուն քում, ինչ պես նաև ան կախ այն հան գա ման քից, թե վնաս պատ-
ճա ռած անձն արդ յոք մե ղա վոր է ճա նաչ վել այդ արար քի կա տար ման մեջ, թե ոչ:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 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 պա տաս խա նող Նու նե Իս-
կո յա նին մե ղա դրանք է առա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 194-րդ հոդ վա ծով՝ այն 
արար քի հա մար, որ նա, հան դի սա նա լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Մ յաս-
նիկ յա նի հար կա յին տես չու թյու նում հաշ վառ ված «Նե լի Կա րո լի նա» ՍՊԸ-ի միակ մաս նա-
կիցն ու տնօ րե նը, 2008-2009 թվա կան նե րի ըն թաց քում իրա կա նաց րել է ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծու նեու թյուն, սա կայն հար կա յին տես չու թյուն ներ կա յաց ված հաս տա տագրված 
վճա րի, եկամ տա հար կի, պե տա կան տուր քի և պար տա դիր սո ցիա լա կան ապա հո վագ-
րու թյան հաշ վետ վու թյուն նե րով հաշ վարկ ված հար կե րի և վ ճար նե րի գու մար նե րը օրենս-
դրու թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րում չվճա րե լով, սնան կու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա-
կա յու թյան պայ ման նե րում, պարտ քե րի չվճար ման նպա տա կով ստեղ ծել է կեղծ սնան կու-
թյան հատ կա նիշ ներ: Մաս նա վո րա պես, Նու նե Իս կո յա նը 26.11.2010 թվա կա նին սե փա կան 
սնան կու թյան ճա նաչ ման մա սին դի մում է ներ կա յաց րել Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա-
րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան, որի կող մից ճա նաչ վել 
է սնանկ: Դ րա հետևան քով պե տու թյա նը պատ ճառ վել է խո շոր չա փի՝ 2.828.671 ՀՀ դրա մի 
վնաս:

10.05.2012 թվա կա նին Նու նե Իս կո յա նի վե րա բեր յալ թիվ 83150912 քրեա կան գոր ծը 
մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ուղարկ վել է Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա-
կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րան:

Դա տա խա զու թյու նը պե տու թյա նը պատ ճառ ված 2.828.671 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով 
վնա սը հա տու ցե լու պա հան ջի վե րա բեր յալ հայ ցը դա տա րան է ներ կա յաց րել 18.06.2015 
թվա կա նին:

12.04.2018 թվա կա նին Նու նե Իս կո յա նը Դա տա րան է ներ կա յաց րել միջ նոր դու թյուն՝ 
հայ ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ:
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Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 10.05.2012 թվա կա նին թիվ 
83150912 քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- 
Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա-
րան ուղար կե լիս Դա տա խա զու թյունն իմա ցել է (պետք է իմա ցած լի ներ) պե տու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սի առ կա յու թյան, և որ նույնն է՝ իր իրա վունք նե րի խախտ ման մա սին, 
հետևա բար հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը սկսել են հո սել 10.05.2012 թվա կա նից: 
Մինչ դեռ հայց վորն իր են թադր յալ խախտ ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա-
կով Դա տա րան է դի մել 18.06.2015 թվա կա նին, որ պի սի պայ ման նե րում բաց է թո ղել իրա-
վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Դա տա խա զու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը և 
դա տա կան ակ տը բե կա նե լով ու այն փո փո խե լով՝ հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա-
նել է, որ հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա 
մեղքն ապա ցուց ված չէ օրեն քով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած դա տավճ ռով, իսկ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը հնա րա վոր է 
միայն հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վող ան ձի նկատ մամբ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տավճ ռի առ կա յու թյան դեպ քում: Հետևա բար Դա տա րա նը հայ ցա յին վա ղե մու թյան 
հաշ վար կի սկիզ բը ոչ թե պետք է հաշ վար կեր քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա-
ցու թյամբ դա տա րան ուղար կե լու հա ջորդ օր վա նից, այլ պետք է որ պես իրա վա խախտ ման 
փաս տը հա վաս տող ապա ցույց դի տեր Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա-
կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, և հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը պետք է 
հա մար վեր դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու հա ջորդ օրը:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ նա վոր-
վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով պե տու թյու նը՝ ի դեմս Դա տա խա զու թյան, 
տնտես վա րող սուբ յեկ տի տնօ րե նի կող մից պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի խախտ ման են-
թադր յալ փաս տի մա սին իմա ցել է դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը 
հաս տա տե լու պա հից: Այլ կերպ ասած՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման 
պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը ծա գել է դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան եզ-
րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հից: Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րո հիշ յալ հետևու թյու նը 
բխում է այն հան գա ման քից, որ դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը 
հաս տա տե լու պա հին ար դեն իսկ առ կա է եղել բա վա րար ապա ցույց նե րի հա մակ ցու թյուն 
առ այն, որ մե ղադր յա լի ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում պե տու թյա նը 
պատ ճառ վել է վնաս: Ընդ որում, ան կախ այն հան գա ման քից, թե մե ղադր յալն իր կող-
մից կա տար ված ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար են թա կա էր արդ յոք քրեա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան, թե՝ ոչ, այ նուա մե նայ նիվ, դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան 
եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հից ծա գել է մե ղադր յա լին քա ղա քա ցիաի րա վա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ուս տի դա տա խա զի կող մից 
մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հից սկսել է հո սել պե տու թյան՝ խախտ-
ված իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան կամ որ նույնն է՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժա մա նա կա-
հատ վա ծը:

Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյան ներ կա յաց րած այն փաս տար կին, 
թե հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հա մար հնա րա վոր է հայց ներ-
կա յաց նել միայն այն դեպ քում, երբ հան րո րեն վտան գա վոր արար քը հան ցա գոր ծու թյուն 
է հա մար վել օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով, ապա այն ան հիմն է հետևյալ պատ-
ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 158-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում քա ղա քա ցիա կան հայց կա րող է հա րուց վել յու րա քանչ-
յուր պա հի՝ սկսած քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մից մինչև դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար 
դա տա րա նի հե ռա նա լը խորհր դակ ցա կան սեն յակ: 

Նշ ված նոր մի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ քա ղա քա ցիա կան հայ ցը կա րող է հա-
րուց վել ինչ պես ավե լի վաղ, քան մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը 
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դա տա րան ուղար կե լու փու լը, այն պես էլ քրեա կան գոր ծի դա տա կան քննու թյան ցան կա-
ցած փու լում՝ մինչև դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար դա տա րա նի խորհր դակ ցա կան սեն-
յակ հե ռա նա լը՝ կախ ված այն հան գա ման քից, թե երբ են ի հայտ եկել հայց հա րու ցե լու 
նա խադր յալ նե րը: Միևնույն տրա մա բա նու թյունն է գոր ծում նաև քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյու նում՝ հայց կա րող է հա րուց վել ցան կա ցած պա հի, երբ առ կա են հայց հա-
րու ցե լու նա խադր յալ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ հան ցա գոր ծու թյամբ պե տու թյան գույ քա յին 
շա հե րին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման վե րա բեր յալ Դա տա խա զու թյու նը կա րող է 
հայց հա րու ցել ցան կա ցած պա հի, երբ իր տի րա պե տու թյան ներ քո առ կա կլի նեն քրեա-
կան օրենսգրքով չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պե տու թյան գույ քա յին 
շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու վե րա բեր յալ բա վա րար փաս տեր: Հա կա ռակ մեկ նա բա նու-
թյու նը կնշա նա կի, որ, բա ցի օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով դա տա պարտ վե լու 
դեպ քե րից, ոչ մի այլ դեպ քում (օ րի նակ՝ քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ քով 
դա դա րեց նե լու, քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և այլն) ան ձի նկատ մամբ հնա րա վոր 
չի լի նի քրեա կան օրենսգրքով չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պատ-
ճառ ված վնա սի հա տուց ման հայց հա րու ցել:

Հատ կան շա կան է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա խա-
զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րը սահ մա նա զա-
տել են քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյուն նե րում Դա տա խա զու թյան՝ հայց 
հա րու ցե լու լիա զո րու թյուն նե րը, և ըստ այդ իրա վա կար գա վոր ման՝ հան ցա գոր ծու թյամբ 
ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սի հա տուց ման հայ ցի հա րու-
ցումն առանձ նաց ված է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա-
յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա րու ցու մից: Նշ ված նոր մե րի տա ռա ցի մեկ նա բա-
նու թյու նից բխում է, որ Դա տա խա զու թյու նը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
հայց հա րու ցում է ցան կա ցած պա հի, երբ օրեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն ներն 
իրա կա նաց նե լիս հայտ նա բե րում է պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու 
վե րա բեր յալ փաստ՝ ան կախ քրեա կան գոր ծի հա րուց ման, օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա-
տավճ ռով վնաս պատ ճա ռած ան ձի դա տա պարտ ված լի նե լու հան գա մանք նե րից: 

Վե րը նշվա ծը հաշ վի առ նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով հայ-
ցա յին վա ղե մու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը սկսել է հո սել թիվ 83150912 քրեա կան գոր-
ծով դա տա խա զի կող մից Նու նե Իս կո յա նի մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու 
պա հից:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն գոր-
ծում առ կա չէ որևէ ապա ցույց այն մա սին, թե երբ է Դա տա խա զու թյու նը հաս տա տել Նու-
նե Իս կո յա նի մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը: Գոր ծում առ կա է միայն ապա ցույց այն 
մա սին, որ 10.05.2012 թվա կա նին Դա տա խա զու թյու նը Նու նե Իս կո յա նի վե րա բեր յալ թիվ 
83150912 քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ուղար կել է ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րան: Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն 
հան գա ման քը, որ գոր ծը դա տա րան ուղար կե լը հա ջոր դում է մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու-
թյու նը հաս տա տե լուն, գտնում է, որ Նու նե Իս կո յա նի մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյունն 
ակն հայ տո րեն հաս տատ վել է ոչ ուշ, քան 10.05.2012 թվա կա նին: Ընդ որում, թիվ 83150912 
քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ դա տա րան ուղար կե լու (10.05.2012 թվա-
կան) պա հից սկսած մինչև սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյան կող մից հայ ցա դի մու մը դա-
տա րան մուտ քագ րե լու (18.06.2015 թվա կան) պահն ըն կած ժա մա նա կա հատ վածն ար դեն 
իսկ երեք տա րուց ավե լի է: 

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն հետևու թյան, որ սույն գոր ծով լրա-
ցել է հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տը, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի դիր քո րո շումն առ այն, որ Դա տա րա նը որ պես իրա վա խախտ ման փաս տը հա-
վաս տող ապա ցույց պետք է դի տեր Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան 
շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած դա տա կան ակ տը և հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը դի տեր օրի նա-
կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հա ջորդ օրը: 
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Ամ փո փե լով վե րո հիշ յալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայ-
ցը են թա կա էր մերժ ման հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տը բաց թողն ված լի նե լու հիմ-
քով, որ պի սի իրա վա չափ եզ րա հանգ ման էլ եկել էր Դա տա րա նը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշված 
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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 
3-րդ մա սե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
7-րդ կե տով սահ ման ված՝ առա ջին ատ յա 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 հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա յի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա-
տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կա յում է։

Դա տա րա նի 02.07.2018 թվա կա նի վճռին 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 104-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ հայ ցագ նի մեջ մտնում են նաև պա հանջ վող տու ժան քի (տու գան քի, տույ ժի) և 
տո կոս նե րի գու մար նե րը՝ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու օր վա դրու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան 
հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են 
[ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա-
պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը 
բե կա նե լու և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա փա-
կիչ դա տա կան ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ խում է դա տա կան 
ծախ սե րը՝ [ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե-
րի հա մա ձայն:
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«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ժ» կե տի հա մա-
ձայն՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են դա տա խա զու թյան 
մար մին նե րը՝ պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան վե րա բեր յալ հայ ցե րով:

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ «Պե տա կան տուր-
քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ժ» կե տի իրա վա կար գա վո րու մը վե-
րա բե րում է միայն պե տու թյան հան դեպ պե տա կան տուր քի գծով պար տա վո րու թյուն-
նե րի բա ցա կա յու թյա նը և չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես մյուս կող մի կրած դա տա կան 
ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն: Վճռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված սուբ յեկ տը ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի հիմ քով պետք է կրի մյուս կող մի կրած 
դա տա կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն: Ն ման մո տե ցու մը բխում է 
կող մե րի իրա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քից և կոչ ված է կան խե լու պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից ազատ ված սուբ յեկ տի կող մից իր դա տա վա րա կան իրա վունք նե րի ան բա րե-
խիղճ իրա կա նաց ման արդ յուն քում մյուս կող մին հնա րա վոր պատ ճառ վե լիք վնաս նե րը: 
Հետևա բար, եթե հայ ցը հա րուց վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված հայց վո-
րի կող մից և հե տա գա յում այն մերժ վում է ան հիմն լի նե լու հիմ քով, հայց վո րը պետք է կրի 
այլ ան ձանց կրած՝ իրենց իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար անհ րա ժեշտ դա տա-
կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը:

Սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձը վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս վճա րել է վճռա բեկ 
բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մա րը: Ն կա տի ունե նա լով, 
որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ Դա տա խա զու թյան հայ-
ցը՝ մերժ ման, որ պի սի պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
112-րդ հոդ վա ծի հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-
քի գու մա րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը պետք է կրի հայց վոր կող մը, Վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա խա զու թյու նից հօ գուտ Նու նե Իս կո յա նի են թա կա է 
բռնա գանձ ման 85.000 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 րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 07.11.2018 թվա կա նի որո շու մը՝ օրի նա կան ուժ տա լով Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի 02.07.2018 թվա կա նի վճռին:

2. ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նից հօ գուտ Նու նե Իս կո յա նի բռնա գան ձել 85.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 99

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ԵԱՔԴ/2855/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

24.09.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 24.09.2020 թվա կա նին քննե լով ըստ 
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան (այ սու հետ՝ Դա տա խա զու թյուն) հայ ցի ընդ դեմ Նու նե 
Իս կո յա նի՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին, քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 07.11.2018 թվա կա-
նի որոշ ման դեմ Նու նե Իս կո յա նի վճռա բեկ բո ղո քը, նույն պա լա տի դա տա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել 
ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 07.11.2018 թվա կա նի որո շու մը՝ օրի նա կան 
ուժ տա լով Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 02.07.2018 թվա-
կա նի վճռին:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան-
նա Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Նախ շուն Տա վա րաց յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը 
նշված որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ-
տած կար ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
27-րդ հոդ վա ծի 9-10-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման 
վե րա բեր յալ:

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 Նու նե Իս կո յա նից բռնա գան-

ձել 2.828.671 ՀՀ դրամ: 
Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա-

սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ս տե փան յան) 01.07.2016 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա-
վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ս. Թո րոս-
յան, դա տա վոր ներ՝ Ա. Խա ռատ յան, Ն. Բար սեղ յան) 25.11.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Նու նե 
Իս կո յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն 
վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 01.07.2016 թվա կա նի վճի-
ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր քննու թյան: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Բու նիա թյան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.07.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
07.11.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա խա զու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ 
Դա տա րա նի 02.07.2018 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ հայ ցը բա վա րար վել է: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նու նե Իս կո յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Դա տա խա զու թյու նը:

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331րդ, 332րդ, 
335րդ, 337րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69րդ հոդ
ված նե րը, 66րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 74րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 53րդ հոդ վա ծը, 272րդ հոդ վա ծը, 277րդ հոդ վա ծի 1ի մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա-

տու ցու մը պայ մա նա վոր ված չէ օրի նա կան ուժի մեջ մտած մե ղա դրա կան դա տավճ ռի առ-
կա յու թյամբ:
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Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ դա տա խա զու թյու նը՝ ի դեմս դա տա խա զի, 
քրեա կան գոր ծով մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը դա տա րան 
ուղար կե լու գոր ծա ռույթն իրա կա նաց նե լիս չէր կա րող չի մա նալ, որ առ կա է պե տու թյա-
նը պատ ճառ ված վնաս, որը են թա կա է բա վա րար ման: Հետևա բար սույն գոր ծով հայց-
վոր կող մի՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի իրա վուն քը ծա գել 
է առնվազն 10.05.2012 թվա կա նին՝ գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ դա տա րան 
ուղար կե լու պա հից, մինչ դեռ հայ ցը հա րուց վել է միայն 18.06.2015 թվա կա նին՝ հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի ավար տից հե տո:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 07.11.2018 թվա կա նի որո շու մը՝ օրի նա կան ուժ տա լով Դա տա րա նի 02.07.2018 
թվա կա նի վճռին: 

2.1. Դա տա խա զու թյան վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծով բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տով սահ ման ված բռնա գանձ ման են թա-

կա գու մա րը ոչ թե հար կա յին պար տա վո րու թյուն է, ինչ պես նշում է բո ղո քա բե րը, այլ հան-
ցա գոր ծու թյան հետևան քով պե տու թյա նը պատ ճա ռած վնաս: Այդ իսկ պատ ճա ռով Վե-
րա քննիչ դա տա րա նը նշել է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը 
պետք է իրա կա նաց վի ոչ թե քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ դա տա րան 
ուղար կե լու, այլ մե ղա դրա կան դա տավճ ռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու հա ջորդ օր վա նից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը հիմ նա վոր է և պայ մա նա վոր ված է 
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի պահ պան ման անհ րա ժեշ տու թյամբ, նկա տի 
ունե նա լով, որ սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյու նը հայց է հա րու ցել դա տա րան՝ հան ցա-
գոր ծու թյան հետևան քով պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պա հան ջով, իսկ 
հան րո րեն վտան գա վոր արար քը կա րող է հա մար վել հան ցա գոր ծու թյուն, և այն կա տա-
րած ան ձի վրա կա րող է դրվել հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման 
պար տա կա նու թյուն միայն վե րո հիշ յալ հան գա մանք ներն օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա-
տավճ ռով հաս տատ վե լուց հե տո: Քն նարկ վող դեպ քում Դա տա խա զու թյու նը հան ցա գոր-
ծու թյամբ պե տու թյան իրա վուն քի խախտ ման փաս տի, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րած ան ձի մա սին իմա ցել է միայն Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի մե ղա դրա կան 
դա տավճ ռից, որն օրի նա կան ուժ է ստա ցել 03.08.2012 թվա կա նին, իսկ հայ ցը հա րուց վել 
է 18.06.2015 թվա կա նին՝ իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար սահ ման ված եռամ յա ժամ-
կե տի սահ ման նե րում:

3. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) 10.05.2012 թվա կա նին Նու նե Իս կո յա նի վե րա բեր յալ թիվ 83150912 քրեա կան գոր-
ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ուղարկ վել է Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 
վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րան: Նու-
նե Իս կո յա նին մե ղա դրանք է առա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 194-րդ հոդ վա ծով՝ 
այն արար քի հա մար, որ նա, հան դի սա նա լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
Մ յաս նիկ յա նի հար կա յին տես չու թյու նում հաշ վառ ված «Նե լի Կա րո լի նա» ՍՊԸ-ի միակ 
մաս նա կիցն ու տնօ րե նը, 2008-2009 թվա կան նե րի ըն թաց քում իրա կա նաց րել է ձեռ-
նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն, սա կայն հար կա յին տես չու թյուն ներ կա յաց ված հաս-
տա տագրված վճա րի, եկամ տա հար կի, պե տա կան տուր քի և պար տա դիր սո ցիա լա կան 
ապա հո վագ րու թյան հաշ վետ վու թյուն նե րով հաշ վարկ ված հար կե րի և վ ճար նե րի գու-
մար ներն օրենս դրու թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րում չվճա րե լով, սնան կու թյան հատ-
կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, պարտ քե րի չվճար ման նպա տա կով ստեղ-
ծել է կեղծ սնան կու թյան հատ կա նիշ ներ՝ 26.11.2010 թվա կա նին սե փա կան սնան կու թյան 
ճա նաչ ման մա սին դի մում է ներ կա յաց րել Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան, որի կող մից այն ճա նաչ վել է, և  դրա 
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հետևան քով պե տու թյա նը պատ ճառ վել է խո շոր չա փի՝ 2.828.671 ՀՀ դրա մի վնաս (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 7-10):

2) Նու նե Իս կո յա նի կող մից պե տու թյա նը պատ ճառ ված 2.828.671 ՀՀ դրամ գու մա րի 
չա փով վնա սը հա տու ցե լու պա հան ջի վե րա բեր յալ Դա տա խա զու թյան հայ ցը դա տա րան է 
ներ կա յաց վել 18.06.2015 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-6): 

3) Նու նե Իս կո յա նը 12.04.2018 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցա յին վա-
ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 96-97):

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծը հա րուց վել է Դա տա խա զու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման 

վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է Նու նե Իս կո յա նից բռնա գան ձել 2.828.671 ՀՀ դրամ՝ որ-
պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնաս: 

12.04.2018 թվա կա նին Նու նե Իս կո յա նը Դա տա րան է ներ կա յաց րել միջ նոր դու թյուն՝ 
հայ ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ:

Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 10.05.2012 թվա կա նին թիվ 
83150912 քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- 
Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա-
րան ուղար կե լիս Դա տա խա զու թյունն իմա ցել է (պետք է իմա ցած լի ներ) պե տու թյա նը 
պատ ճառ ված վնա սի առ կա յու թյան, և որ նույնն է՝ իր իրա վունք նե րի խախտ ման մա սին, 
հետևա բար հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը սկսել են հո սել 10.05.2012 թվա կա նից: 
Մինչ դեռ հայց վորն իր են թադր յալ խախտ ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա-
կով Դա տա րան է դի մել 18.06.2015 թվա կա նին, որ պի սի պայ ման նե րում բաց է թո ղել իրա-
վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Դա տա խա զու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը և 
դա տա կան ակ տը բե կա նե լով ու այն փո փո խե լով՝ հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա-
նել է, որ հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա 
մեղքն ապա ցուց ված չէ օրեն քով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած դա տավճ ռով, իսկ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը հնա րա վոր է 
միայն հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վող ան ձի նկատ մամբ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տավճ ռի առ կա յու թյան դեպ քում: Հետևա բար Դա տա րա նը հայ ցա յին վա ղե մու թյան 
հաշ վար կի սկիզ բը ոչ թե պետք է հաշ վար կեր քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա-
ցու թյամբ դա տա րան ուղար կե լու հա ջորդ օր վա նից, այլ պետք է որ պես իրա վա խախտ ման 
փաս տը հա վաս տող ապա ցույց դի տեր Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա-
կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, և հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը պետք է 
հա մար վեր դա տա կան ակ տի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու հա ջորդ օրը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե ո՞ր 
պա հից է ծա գում դա տա խա զու թյան՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա
հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը և նման հայ ցի հա րուց ման հա մար պար տա դի՞ր պայ
ման է արդ յոք վնաս պատ ճա ռած ան ձի՝ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ մե ղա վոր ճա
նաչ ված լի նե լու հան գա ման քը, վկա յա կո չե լով և վեր լու ծու թյան են թար կե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի 10-րդ կե տը, 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1058-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տը, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 22.02.2007 թվա կա նին 
ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած 
«Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և այդ իրա վա նոր մի վե-
րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րով ար տա հայ տած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331-րդ, 332-րդ հոդ ված-
նե րը, 335-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ կե տե րը, 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և վե րա հաս տա-
տե լով պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյան, որ պես 
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քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյան, նկատ մամբ քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի ընդ-
հա նուր ինս տի տուտ նե րը, այդ թվում նաև՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ինս տի տու տը կի րա-
ռե լի լի նե լու վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րով 
և Ռինգ վոլդն ընդ դեմ Նոր վե գիա յի գոր ծով Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) 11.02.2003 թվա կա նի վճռով ար տա հայ տած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 47րդ  է ջե րը), որո շել 
է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 07.11.2018 թվա կա նի 
որո շու մը՝ օրի նա կան ուժ տա լով Դա տա րա նի 02.07.2018 թվա կա նի վճռին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծու թյան է են թար կել նաև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տը, 2-րդ մա սի 14-րդ, 15-րդ կե տե րը, 
107-րդ հոդ վա ծը, 154-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, 155-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 272-րդ, 273-րդ 
հոդ ված նե րը, 274-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 277-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ ար ձա-
նագ րե լով հետևյա լը. 

«(...) դա տա խա զու թյու նը՝ որ պես քրեա 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, օրենս դրո
րեն օժտ ված է նաև քննի չի կող մից կազ մած մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու 
լիա զո րու թյամբ: Այս պես՝ քննի չը, ստո րագ րե լով մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը, նույն օրը 
քրեա կան գործն ուղար կում է հա մա պա տաս խան դա տա խա զին, իսկ վեր ջինս այն ստա
նա լուց հե տո՝ 5 օր վա ըն թաց քում, մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու դեպ քում 
գործն ուղար կում է այն դա տա րան, որին այն ընդ դատ յա է:

(…) դա տա խա զը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը դա տա րան 
ուղար կե լու պա րա գա յում ապա ցուց ված է հա մա րում ինչ պես ան ձի մե ղա վո րու թյու նը քրեա
կան օրեն քով չթույ լատր ված արար քը կա տա րե լու մեջ, այն պես էլ այն հան գա մանք նե րը, 
որոն ցով դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը, մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին 
վնաս պատ ճառ վե լու դեպ քում՝ դա տա խա զու թյու նը, հիմ նա վո րում է իր պա հանջ նե րը, իսկ 
պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի խախ տում հայտ նա բե րե լու դեպ քում՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 156րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան դա տա խա զը հա րու ցում և պաշտ
պա նում է հա րուց ված քա ղա քա ցիա կան հայ ցը: 

Օրենս դի րը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 155րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով 
սահ մա նել է, որ քրեա կան դա տա վա րու թյու նում քա ղա քա ցիա կան հայց չհա րու ցե լու դեպ քում 
անձն իրա վունք ունի քա ղա քա ցիա կան հայց հա րու ցել քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով, սա կայն քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով հայց հա րու ցե լիս ար դեն ոչ 
թե գոր ծում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 154րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սով սահ
ման ված այն կա նո նա կար գու մը, հա մա ձայն որի՝ քրեա կան դա տա վա րու թյու նում քա ղա քա
ցիա կան հայ ցի վրա չեն տա րած վում քա ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված հայ
ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը, այլ գոր ծում են քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան վե րա բեր յալ կա
նո նա կար գում նե րը, իսկ դա տա խա զու թյունն էլ, իբրև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լիա
զոր մար մին, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 128րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի ուժով՝ քա ղա քա
ցիա կան օրենս դրու թյամբ ու այլ իրա վա կան ակ տե րով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե
րում հան դես է գա լիս այդ հա րա բե րու թյուն նե րի մյուս մաս նա կից նե րի՝ քա ղա քա ցի նե րի և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հետ հա վա սար հի մունք նե րով: Դա իր հեր թին նշա նա կում է, որ 
դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ քրեա կան գոր ծը դա տա րան ուղար
կե լուց հե տո, ան կախ քրեա կան գոր ծի հե տա գա ըն թաց քից, դա տա խա զու թյան կող մից քա
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով հայց հա րու ցե լու պա րա գա յում լիո վին կի րա ռե լի 
են հայ ցա յին վա ղե մու թյան վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա
կան դիր քո րո շում նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քը սկսվում 
է այն պա հից, երբ դա տա խա զու թյունն իմա ցել է կամ պետք է իմա ցած լի ներ պե տու թյան 
գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճառ ված լի նե լու մա սին: Ք րեա կան գոր ծի հե տա գա ըն թացքն 
այս դեպ քում որևէ ազ դե ցու թյուն չի կա րող ունե նալ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի հոս քի 
վրա, քա նի որ դրա հետ կապ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենս գիր քը չի նա խա տե սել հայ ցա
յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քի ընդ հա տում կամ կա սե ցում: Ավե լին, ինչ պես քրեա կան 
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դա տա վա րու թյու նում, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում ևս  ար գել ված չէ քա ղա քա ցիա
կան հայ ցի հա րու ցու մը հայցն առանց քննու թյան թող նե լու պա րա գա յում, սա կայն այս դեպ
քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 341րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն՝ մինչև հայ ցի 
հա րու ցումն սկսված հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը շա րու նակ վում է ընդ հա
նուր կար գով» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 810րդ  է ջե րը): 

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կի րա ռե լով սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ-
մամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ «(…) պե տու թյու նը՝ ի դեմս Դա տա խա-
զու թյան, տնտես վա րող սուբ յեկ տի տնօ րե նի կող մից պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի 
խախտ ման են թադր յալ փաս տի մա սին իմա ցել է դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան եզ-
րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հից: Այլ կերպ ասած՝ պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի 
հա տուց ման պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վուն քը ծա գել է դա տա խա զի կող մից մե-
ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հից: Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րո հիշ յալ 
հետևու թյու նը բխում է այն հան գա ման քից, որ դա տա խա զի կող մից մե ղա դրա կան եզ րա-
կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հին ար դեն իսկ առ կա է եղել բա վա րար ապա ցույց նե րի հա-
մակ ցու թյուն առ այն, որ մե ղադր յա լի ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում պե-
տու թյա նը պատ ճառ վել է վնաս: Ընդ որում, ան կախ այն հան գա ման քից, թե մե ղադր յալն 
իր կող մից կա տար ված ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար են թա կա էր արդ յոք 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, թե՝ ոչ, այ նուա մե նայ նիվ, դա տա խա զի կող մից մե ղա-
դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հից ծա գել է մե ղադր յա լին քա ղա քա ցիաի-
րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ուս տի դա տա խա զի 
կող մից մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու պա հից սկսել է հո սել պե տու թյան՝ 
խախտ ված իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան կամ որ նույնն է՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժա-
մա նա կա հատ վա ծը:

Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյան ներ կա յաց րած այն փաս տար կին, 
թե հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հա մար հնա րա վոր է հայց ներ-
կա յաց նել միայն այն դեպ քում, երբ հան րո րեն վտան գա վոր արար քը հան ցա գոր ծու թյուն 
է հա մար վել օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով, ապա այն ան հիմն է հետևյալ պատ-
ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 158-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում քա ղա քա ցիա կան հայց կա րող է հա րուց վել յու րա քանչ-
յուր պա հի՝ սկսած քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մից մինչև դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար 
դա տա րա նի հե ռա նա լը խորհր դակ ցա կան սեն յակ: 

Նշ ված նոր մի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ քա ղա քա ցիա կան հայ ցը կա րող է հա-
րուց վել ինչ պես ավե լի վաղ, քան մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը 
դա տա րան ուղար կե լու փու լը, այն պես էլ քրեա կան գոր ծի դա տա կան քննու թյան ցան կա-
ցած փու լում՝ մինչև դա տավ ճիռ կա յաց նե լու հա մար դա տա րա նի խորհր դակ ցա կան սեն-
յակ հե ռա նա լը՝ կախ ված այն հան գա ման քից, թե երբ են ի հայտ եկել հայց հա րու ցե լու 
նա խադր յալ նե րը: Միևնույն տրա մա բա նու թյունն է գոր ծում նաև քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյու նում՝ հայց կա րող է հա րուց վել ցան կա ցած պա հի, երբ առ կա են հայց հա-
րու ցե լու նա խադր յալ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ հան ցա գոր ծու թյամբ պե տու թյան գույ քա յին 
շա հե րին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման վե րա բեր յալ Դա տա խա զու թյու նը կա րող է 
հայց հա րու ցել ցան կա ցած պա հի, երբ իր տի րա պե տու թյան ներ քո առ կա կլի նեն քրեա-
կան օրենսգրքով չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պե տու թյան գույ քա յին 
շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու վե րա բեր յալ բա վա րար փաս տեր: Հա կա ռակ մեկ նա բա նու-
թյու նը կնշա նա կի, որ, բա ցի օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով դա տա պարտ վե լու 
դեպ քե րից, ոչ մի այլ դեպ քում (օ րի նակ՝ քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ քով 
դա դա րեց նե լու, քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և այլն) ան ձի նկատ մամբ հնա րա վոր 
չի լի նի քրեա կան օրենսգրքով չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պատ-
ճառ ված վնա սի հա տուց ման հայց հա րու ցել:

Հատ կան շա կան է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա խա-
զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րը սահ մա նա զա-
տել են քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյուն նե րում Դա տա խա զու թյան՝ հայց 
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հա րու ցե լու լիա զո րու թյուն նե րը, և ըստ այդ իրա վա կար գա վոր ման՝ հան ցա գոր ծու թյամբ 
ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սի հա տուց ման հայ ցի հա րու-
ցումն առանձ նաց ված է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա-
յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա րու ցու մից: Նշ ված նոր մե րի տա ռա ցի մեկ նա բա-
նու թյու նից բխում է, որ Դա տա խա զու թյու նը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
հայց հա րու ցում է ցան կա ցած պա հի, երբ օրեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն ներն 
իրա կա նաց նե լիս հայտ նա բե րում է պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու 
վե րա բեր յալ փաստ՝ ան կախ քրեա կան գոր ծի հա րուց ման, օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա-
տավճ ռով վնաս պատ ճա ռած ան ձի դա տա պարտ ված լի նե լու հան գա մանք նե րից: 

Վե րը նշվա ծը հաշ վի առ նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով հայ-
ցա յին վա ղե մու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը սկսել է հո սել թիվ 83150912 քրեա կան գոր-
ծով դա տա խա զի կող մից Նու նե Իս կո յա նի մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու 
պա հից:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն գոր-
ծում առ կա չէ որևէ ապա ցույց այն մա սին, թե երբ է Դա տա խա զու թյու նը հաս տա տել Նու-
նե Իս կո յա նի մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը: Գոր ծում առ կա է միայն ապա ցույց այն 
մա սին, որ 10.05.2012 թվա կա նին Դա տա խա զու թյու նը Նու նե Իս կո յա նի վե րա բեր յալ թիվ 
83150912 քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ուղար կել է ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րան: Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով այն 
հան գա ման քը, որ գոր ծը դա տա րան ուղար կե լը հա ջոր դում է մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու-
թյու նը հաս տա տե լուն, գտնում է, որ Նու նե Իս կո յա նի մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյունն 
ակն հայ տո րեն հաս տատ վել է ոչ ուշ, քան 10.05.2012 թվա կա նին: Ընդ որում, թիվ 83150912 
քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ դա տա րան ուղար կե լու (10.05.2012 թվա-
կան) պա հից սկսած մինչև սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյան կող մից հայ ցա դի մու մը դա-
տա րան մուտ քագ րե լու (18.06.2015 թվա կան) պահն ըն կած ժա մա նա կա հատ վածն ար դեն 
իսկ երեք տա րուց ավե լի է: 

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն հետևու թյան, որ սույն գոր ծով լրա-
ցել է հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տը, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող-
մից» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 1113 է ջե րը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Նախ
շուն Տա վա րաց յանս, հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս
նու թյան կող մից վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր 
հա տուկ կար ծի քը այդ որոշ ման վե րա բեր յալ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցա յին վա ղե մու-
թյուն է հա մար վում իրա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի պաշտ պա 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 ցա յին վա ղե մու-
թյան ընդ հա նուր ժամ կե տը երեք տա րի է:

Հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու պա հի դրու թյամբ գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ իրա վուն քի պաշտ պա-
նու թյան մա սին պա հան ջը դա տա րա նը քննու թյան է ըն դու նում հայ ցա յին 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 ցա-
յին 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 ցա յին 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 ցա յին 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն սկսվում է այն օր վա նից, երբ անձն իմա ցել է կամ պետք 
է իմա ցած լի ներ իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ այն պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, որոնք կա տա րե լու հա մար որոշ ված է որո շա կի 
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ժամ կետ, հայ ցա յին վա ղե մու թյան ըն թացքը սկսվում է այդ ժամ կե տի ավարտ մամբ: Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ այն պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, որոնց կա տար-
ման ժամ կե տը որոշ ված չէ կամ որոշ ված է ցպա հանջ, հայ ցա յին վա ղե մու թյան ըն թացքն 
սկսվում է այն պա հից, երբ պար տա տի րոջ մոտ առա ջա նում է պար տա վո րու թյան կա տա-
րում պա հան ջե լու իրա վունք, իսկ եթե պար տա պա նին ար տոն յալ ժամ կետ է տրա մադր վել 
պա հան ջը կա տա րե լու հա մար, հայ ցա յին վա ղե մու թյան հաշ վարկն սկսվում է այդ ժամ կե-
տի ավար տից հե տո:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին որո շում նե րում ան դրա դառ նա լով վե րոգրյալ նոր-
մե րի մեկ նա բա նու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցա յին վա ղե-
մու թյան ժամ կե տը, միա ժա մա նակ սահ մա նել է նաև այդ ժամ կե տի հաշ վարկ ման կար գը, 
որի հա մա ձայն՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն սկսվում է այն օր վա նից, երբ 
անձն իմա ցել է կամ պետք է իմա ցած լի ներ իր իրա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս Ռազ
միկ Դար բին յանն ընդ դեմ Դա նիել Ղա սա բողլ յա 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):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ այլ որոշ մամբ նշել է, որ հայ ցա յին 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 վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Այն դեպ քում, երբ վի ճող կող մը 
դի մում է ներ կա յաց րել հայ ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ, դա տա րան նե րի 
օրա կար գա յին խնդիրն է դառ նում պար զել այն իրա կան ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ հայց-
վո րը հե տա մուտ է եղել իր իրա վունք նե րի դա տա կան կար գով պաշտ պա նու թյա նը (տե՛ս 
Սեր գեյ Սարգս յանն ընդ դեմ Արա Սարգս յա նի թիվ ԵԿԴ/0881/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ 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 անձն 
իմա ցել է կամ պետք է իմա ցած լի ներ իրա վա խախտ ման փաս տի մա սին: Հետևա բար հայ-
ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի սկիզ բը որո շե լու հա մար էա 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։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ յու րա քանչ յուր դեպ քում հայ ցա յին վա ղե մու-
թյան ժամ կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րը, վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը և սուբ յեկ տա յին կազ-
մը: 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցա յին 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 անձ 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 անձ 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 ցա յին վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի սկիզ բը ճիշտ որո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նախևա ռաջ պար զել՝ արդ յոք 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: Ընդ որում, թե՛ առա ջին և թե՛ 
երկ րորդ հար ցա դրում նե րի շրջա նակ նե րում պետք է ուսում նա սի րել տվյալ պե տա կան 
մարմ նի՝ օրենս դրու թյամբ ամ րագրված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը:

Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ հար կա յին 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 
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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 քանչ յուր դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել հայ ցի փաս տա-
կան հան գա մանք նե րը և ի հիմ նա վո րումն դրանց՝ դա տա րան ներ կա յաց ված ապա ցույց-
նե րը (տե՛ս ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ Հեն րիկ Սարգս յա նի թիվ ԵՄԴ/1149/02/12 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա-
զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա խա զի կող մից 
պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցելն ընդգրկում է՝

1) քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան հայ ցի հա րու ցու մը. 

2) վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա յին և ոչ գույ քա յին շա հե-
րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա րու ցու մը.

3) քրեա կան դա տա վա րու թյան կար գով հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու-
թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սի հա տուց ման հայ ցի հա րու ցու մը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա խա զը պե տա կան շա հե րի պաշտ պա 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 ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը, որին վե րա պահ ված է պե տա կան շա հե րի պաշտ-
պա նու թյանն առնչ վող տվյալ հար ցե րով հայց ներ կա յաց նե լը, իրա զեկ լի նե լով պե տա կան 
շա 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 օրենս դրու թյամբ վե րա պահ ված չէ որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա 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 ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը, կամ

4) հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված է գույ քա յին վնաս, 
կամ

5) պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցը հա րուց վում է այլ երկր նե 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 որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա-
զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի իրա վա կան վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է 
հետևյա լը.

«(...) 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 վունք նե րից և կ րում 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 զրկված չէ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով տնտես վա րող սուբ յեկ տի դեմ 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մա նը պար տա վո րեց նե լու հայց ներ կա յաց նե լու 
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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:

Վե րը հի շա տակ ված հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տում ամ րագրված դա տա խա զու-
թյան 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 ինք նա կա ռա վար ման մար մին: Նշ ված 
դրույ թի օրենս դրա կան ձևա կեր պու մից հետևում է, որ դա տա խա զու թյան՝ հայց հա րու ցե-
լու դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյան իրաց ման նա խա պայ ման է պե տա կան կամ տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի՝ հայց հա րու ցե լու լիա զո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 
Նշ ված կա նո նա կար գու մը քննար կե լով չվճար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
արդ յուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը բռնա գան ձե լու հար ցի հա մա տեքս տում, 
նախ անհ րա ժեշտ է որո շել, թե արդ յոք կոնկ րետ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա-
յու թյան պա րա գա յում բա ցա կա յում է որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մարմ նի՝ հայց հա րու ցե լու լիա զո րու թյու նը:

(...) տնտես վա րող սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 205-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա հա րուց ված քրեա կան գոր ծի կարճ ման պա րա-
գա յում, արար քի՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ խոսք լի նել չի կա րող, մինչ դեռ 
քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյու նը (վնաս պատ ճա ռե լու հիմ քով ծա գող հա րա-
բե րու թյու նը), որի ծագ ման պայ ման նե րը կա րող են հա մընկ նել քրեա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան ծագ ման պայ ման նե րի հետ, շա րու նա կում է գո յու թյուն ունե նալ: Ն ման իրա-
վի ճա կում տնտես վա րող սուբ յեկ 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 կա յին պար տա-
վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու արդ յուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սը տնտես վա-
րող սուբ յեկ 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 օժտ ված չէ:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տում ամ րագրված է դա տա խա զու թյան լիա զո-
րու թյու նը հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին 
վնա սը հա տու ցե լու հայց ներ կա յաց նե լու մա սին, որ պի սի լիա զո րու թյան իրա կա նա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված է եր կու փաս տե րի առ կա յու թյամբ՝

1) հան ցան քի կա տա րում, որը կա րող է հաս տատ վել միակ թույ լատ րե լի ապա ցույ-
ցով, այն է՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով և

2) հան ցան քի արդ յուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնաս:
(...) բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հար կե րի և (կամ) տուր քե րի չվճար ման կամ պա կաս 

վճար ման հա մար դա տա խա զու թյու նը գոր ծում է «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 լիա զո րու թյուն նե րի շրջա-
նա կում, ապա հայ ցա պա հան ջը պետք է վե րա բե րի կոնկ րետ տնտես վա րող սուբ յեկ տին 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լուն: Մինչ դեռ չվճար-
ված հար կե րը կամ տուր քե րը, որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնաս գան ձե լու հա մար 
կա րող է առ կա լի նել ինչ պես հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու փաս տը և վ նաս պատ ճա-
ռե լը («Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կետ), այն-
պես էլ առանց հան ցա գոր ծու թյան փաս տը հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի ապա ցույ ցի առ կա-
յու թյան վնաս պատ ճա ռե լը և հա մա պա տաս խան լիա զոր մարմ նի բա ցա կա յու թյու նը կամ 
այդ պի սի մարմ նի մոտ հա մա պա տաս խան լիա զո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: (...)

Դա տա խա զու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցե րում և բո ղոք նե րում հի շա տակ վում 
են «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված 
այն դրույթ նե րը, որոն ցում ամ րագրված են դա տա խա զա կան մար մին նե րի լիա զո րու թյուն-
նե րը պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հար ցում: (...) Այս առու մով լիա զո րու թյուն-
ներն ամ րագ րող կոնկ րետ դրույթ նե րի հի շա տա կու մը հայ ցում կամ բո ղո քում չեն կա րող 
դիտ վել որ պես հայ ցի հիմք (ի րա վա կան հիմք), քա նի որ հայ ցի հիմ քը նյու թա կան իրա-
վուն քի այն նորմն է, որի վրա հիմն վում է ներ կա յաց ված պա հան ջը: (...) հի շա տակ ված 
հոդ վա ծի դրույթ նե րի գնա հա տու մը կա րող է տե ղի ունե նալ պատ շաճ հայց վո րի հար ցը 
քննար կե լու հա մա տեքս տում: Հետևա բար, դա տա րա նը պար տա վոր է ստու գել դա տա-
խա զու թյան՝ պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց ներ կա յաց նե լու իրա վա սու թյան 
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առ կա յու թյու նը, ան կախ նրա նից նշվել է լիա զո րու թյուն նե րից մե կը, թե մյու սը կամ էլ որևէ 
մե կը չի նշվել» (տե՛ս ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ Վա լեն տի նա Մկրտչ յա 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): 

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ չվճար ված հար կե րը 
կամ տուր քե րը, որ պես պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնաս գան ձե լու հա մար կա րող է առ-
կա լի նել ինչ պես հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու փաս տը և վ նաս պատ ճա ռե լը (22.02.2007 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին 
ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ 
կետ), այն պես էլ առանց հան ցա գոր ծու թյան փաս տը հիմ նա վո րող թույ լատ րե լի ապա ցույ-
ցի առ կա յու թյան վնաս պատ ճա ռե լը (...): 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հար կա յին 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 հայ ցը դա տա խա զու թյու նը կա րող է ներ կա յաց նել քրեա կան 
գոր ծի դա տա վա րու թյան ըն թաց քում քա ղա քա ցիա կան հայ ցի ձևով կամ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան կար գով: Ընդ որում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, 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 սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձի դեմ, ում լիա զո րու թյունն է հար կա յին հաշ-
վետ վու թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը, անհ րա 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 օրեն քով սահ ման ված ապա ցույց նե րով (տե՛ս 
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ Վար դան Հա րու թյուն յա նի, եր րորդ անձ ՀՀ կա ռա
վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի թիվ ԵԱՆԴ/0789/02/11 քա ղա քա
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րոգրյալ որո շում նե րում ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր-
քո րո շում նե րից բխում է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 22.02.2007 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին 
ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված 
պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցե լու իր լիա զո րու թյու նը դա տա խա զու-
թյունն իրա վա սու է եղել իրաց նել կախ ված կոնկ րետ լիա զո րու թյան բո վան դա կու թյու նից 
և  դրա իրա կա նաց ման մե խա նիզ մից:

Ըստ այդմ՝ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած 
և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում դա տա-
խա զու թյունն իրա վա սու է հայց ներ կա յաց նել վար չա դա տա վա րա կան կամ քա ղա քա-
ցիա դա տա վա րա կան կար գով, 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 կամ երբ հայց հա րու ցե լու լիա զո րու թյամբ որևէ պե տա կան կամ տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին օժտ ված չէ: Ն ման դեպ քե րում դա տա խա զու թյունն 
օգտ վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքե րով հայց վո րին վե րա պահ ված բո լոր իրա վունք նե րից և կ րում նրանց 
պար տա կա նու թյուն նե րը:

Այ սինքն՝ վե րոգրյալ դեպ քե րում, ան կախ այն հան գա ման քից, թե վնա սի առա ջաց ման 
հիմ քում ըն կած ան ձի ոչ իրա վա չափ արար քի հետևան քով վեր ջինս են թա կա է արդ յոք 
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, թե ոչ, առ կա է արդ յոք ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հաս-
տա տող օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավ ճիռ, թե ոչ, պե տու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու 
փաս տը հաս տա տող բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա խա զու թյունն 
իրա վա սու է և նույ նիսկ պար տա վոր է վար չա դա տա վա րա կան կամ քա ղա քա ցիա դա տա-
վա րա կան կար գով հայց հա րու ցե լու հա մա պա տաս խան դա տա րան՝ հար կե րի և (կամ) 
տուր քե րի չվճար ման կամ պա կաս վճար ման հա մար կոնկ րետ տնտես վա րող սուբ յեկ-
տին հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու կամ վնա սի 
հա տուց ման մի ջո ցով պե տու թյան խախտ ված իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով՝ 
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պահ պա նե լով նաև հայ ցա յին վա ղե մու թյան օրեն քով սահ ման ված կամ դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րը: 

Մինչ դեռ այլ է իրա վի ճա կը 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա-
կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տում ամ րագրված լիա զո րու-
թյունն իրա կա նաց նե լու պա րա գա յում: Նշ ված հիմ քով հայց հա րու ցե լու հա մար անհ-
րա ժեշտ նա խա պայ ման է հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը գույ քա յին 
վնաս պատ ճա ռած լի նե լը: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 66-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված է ան մե ղու թյան կան խա վար-
կա ծի հիմ նա րար սկզբուն քը, հա մա ձայն որի՝ հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր վո ղը 
հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մեղքն ապա ցուց ված չէ օրեն քով սահ ման ված կար-
գով՝ դա տա րա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով:

Նույն սկզբունքն իր ամ րագ րումն է ստա ցել նաև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, որի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան հա մար կաս-
կած վո ղը կամ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ նրա մե ղա վո րու թյունն ապա-
ցուց ված չէ սույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած դա տավճ ռով:

Այ սինքն՝ խոսք կա րող է լի նել հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը գույ-
քա յին վնաս պատ ճա ռած լի նե լու մա սին միայն այն դեպ քում, երբ ան ձի մեղքն ապա ցուց-
վել է օրեն քով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ-
ռով, հետևա բար հան ցան քի կա տա րու մը հաս տա տող միակ թույ լատ րե լի ապա ցույցն օրի-
նա կան ուժի մեջ մտած դա տավ ճիռն է:

Հարկ ենք հա մա րում վերս տին վկա յա կո չել ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ 
Վա լեն տի նա Մկրտչ յա 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 որոշ մամբ ար տա հայ տած այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, ըստ 
որի՝ հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սը 
հա տու ցե լու հայց ներ կա յաց նե լու «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տով սահ ման ված լիա զո րու թյան իրա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված 
է եր կու փաս տե րի առ կա յու թյամբ՝

1) հան ցան քի կա տա րում, որը կա րող է հաս տատ վել միակ թույ լատ րե լի ապա ցույ-
ցով, այն է՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով և,

2) հան ցան քի արդ յուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնաս:
Այս պի սով, գտնում ենք, որ հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ-

ճառ ված գույ քա յին վնա սը հա տու ցե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու իր իրա վուն քը դա տա-
խա զու թյունն իրա վա սու է իրաց նել միայն այն դեպ քում, երբ առ կա է վնա սի առա ջաց ման 
հիմ քում ըն կած ան ձին մեղ սագրվող հան ցան քը հաս տա տող թույ լատ րե լի ապա ցույ ցը՝ 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ դա տա խա զու թյան կող-
մից պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցե լու հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ-
կե տի հոս քը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, թե վեր ջինս 22.02.2007 թվա կա նին 
ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած 
«Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կոնկ րետ որ կե տով 
նա խա տես ված իր լիա զո րու թյան շրջա նա կում է դի մում դա տա րան:

Մաս նա վո րա պես, 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ 
մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1ին, 2րդ և 3րդ կե տե րով նա խա տես ված իր լիա զո րու թյուն նե-
րի շրջա նակ նե րում քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան կար գով հայց հա րու ցե լու հա մար դա-
տավճ ռի առ կա յու թյու նը պար տա դիր չէ և պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճառ-
ված լի նե լու մա սին դա տա խա զու թյու նը կա րող է իմա նալ ինչ պես իր լիա զո րու թյուն ներն 
իրա կա նաց նե լիս պե տա կան մար մին նե րի ան գոր ծու թյու նը հայտ նա բե րե լու, հայց հա րու-
ցե լու լիա զո րու թյամբ որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի օժտ-
ված չլի նե լու հան գա ման քը պար զե լու, պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
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մարմ նի կող մից հայց հա րու ցե լու մա սին դա տա խա զու թյա նը դի մում ներ կա յաց նե լու, 
այն պես էլ քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ քով դա դա րեց նե լու, քրեա կան 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո շում ներ կա յաց նե լու արդ յուն քում: Ըստ այդմ՝ նշված 
իրա վա նոր մե րի հիմ քով հայ ցը դա տա խա զու թյու նը կա րող է հա րու ցել այն պա հից սկսած 
երեք տար վա ըն թաց քում, երբ վե րը նկա րագրված դեպ քե րում իրեն հայտ նի կդառ նա պե-
տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճառ ված լի նե լու մա սին:

Մինչ դեռ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած 
և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4րդ կե տում ամ րագրված՝ հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե-
տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սը հա տու ցե լու հայց ներ կա յաց նե լու իր լիա զո-
րու թյու նը դա տա խա զու թյու նը կա րող է իրա կա նաց նել միայն հետևյալ եր կու փաս տե րի 
առ կա յու թյամբ՝

1) հան ցան քի կա տա րում, որը կա րող է հաս տատ վել միակ թույ լատ րե լի ապա ցույ ցով, 
այն է՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով և

2) հան ցան քի արդ յուն քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնաս2:
Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում պետք է փաս տել, որ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 

01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա-
զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4րդ կե տում ամ րագրված հան-
ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված գույ քա յին վնա սը հա տու ցե լու 
հայ ցը դա տա խա զու թյու նը կա րող է ներ կա յաց նել հա կաօ րի նա կան արար քի կա տար ման 
մեջ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող դա տավճ ռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո 
երեք տար վա ըն թաց քում:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ թիվ ԵԿԴ/0084/04/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 29.12.2010 թվա կա նի վճռով բա վա րար վել է «Նե լի Կա րո լի-
նա» ՍՊԸ-ի սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու մա սին դի մու մը և «Նե լի Կա րո լի նա» ՍՊ 
ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 64-66):

Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 14.11.2011 թվա կա նի վճռով «Նե լի Կա րո լի նա» ՍՊԸ-ի 
սնան կու թյան վե րա բեր յալ գործն ավարտ վել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 61-63):

ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի հե տա քննու թյան վար չու թյան 1-ին բաժ նի հե-
տա քննիչ Վ.  Չար խի ֆա լակ յա նի 17.02.2011 թվա կա նի որոշ մամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 
193-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան ( Կան խամ տած ված սնան կու թյու նը) 
հատ կա նիշ նե րով հա րուց վել է թիվ 83150912 քրեա կան գոր ծը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7):

ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի քննչա կան վար չու թյան քննիչ Վ.Աբ րա համ յա-
նի 26.04.2012 թվա կա նի որոշ մամբ նշված քրեա կան գոր ծով Նու նե Ժո րա յի Իս կո յա նին 
մե ղա դրանք է առա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 194-րդ հոդ վա ծով ( Կեղծ սնան կու-
թյու նը)՝ այն արար քի հա մար, որ նա, հան դի սա նա լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո-
մի տեի Մ յաս նիկ յա նի հար կա յին տես չու թյու նում հաշ վառ ված «Նե լի Կա րո լի նա» ՍՊԸ-ի 
միակ մաս նա կիցն ու տնօ րե նը, 2008-2009 թվա կան նե րի ըն թաց քում իրա կա նաց րել է ձեռ-
նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն, սա կայն հար կա յին տես չու թյուն ներ կա յաց ված հաս-
տա տագրված վճա րի, եկամ տա հար կի, պե տա կան տուր քի և պար տա դիր սո ցիա լա կան 
ապա հո վագ րու թյան հաշ վետ վու թյուն նե րով հաշ վարկ ված հար կե րի և վ ճար նե րի գու-
մար նե րը օրենս դրու թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րում չվճա րե լով, սնան կու թյան հատ-
կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, պարտ քե րի չվճար ման նպա տա կով ստեղ-
ծել է կեղծ սնան կու թյան հատ կա նիշ ներ: Մաս նա վո րա պես, Նու նե Իս կո յա նը 26.11.2010 
թվա կա նին սե փա կան սնան կու թյան ճա նաչ ման մա սին դի մում է ներ կա յաց րել Երևա նի 
Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան, 

2  Տե՛ս ՀՀ գլխավոր դատախազությունն ընդդեմ Վալենտինա Մկրտչյանի թիվ ԵԿԴ/3058/02/11 քաղա
քացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 05.04.2013 թվականի որոշումը։
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որի կող մից ճա նաչ վել է սնանկ: Դ րա հետևան քով պե տու թյա նը պատ ճառ վել է խո շոր 
չա փի՝ 2.828.671 ՀՀ դրա մի վնաս:

10.05.2012 թվա կա նին Նու նե Իս կո յա նի վե րա բեր յալ թիվ 83150912 քրեա կան գոր ծը 
մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ուղարկ վել է Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա-
կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րան:

Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած դատավճ-
ռով Նու նե Իս կո յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 194-րդ հոդ վա ծով 
և պա տիժ է նշա նակ վել ազա տազր կում՝ 1 (մեկ) տա րի 6 (վեց) ամիս ժամ կե տով՝ զրկե լով 
որո շա կի գոր ծու նեու թյամբ՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու իրա վուն-
քից՝ 2 (եր կու) տա րի ժամ կե տով:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան հռչակ ման 20-րդ տա րե դար ձի կա-
պակ ցու թյամբ հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 26.05.2011 թվա-
կա նի թիվ ԱԺՈ-277-Ն որոշ ման 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի կի րառ մամբ Նու նե Իս կո յանն 
ազատ վել 1 (մեկ) տա րի 6 (վեց) ամիս ժամ կե տով ազա տազր կու մը կրե լուց:

Դա տա խա զու թյու նը պե տու թյա նը պատ ճառ ված 2.828.671 ՀՀ դրամ գու մա րի չա փով 
վնա սը հա տու ցե լու պա հան ջի վե րա բեր յալ հայ ցը դա տա րան է ներ կա յաց րել 18.06.2015 
թվա կա նին:

Սույն գոր ծով վե ճի լուծ ման հա մար առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վարկ ման սկիզ բը որո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել, 
թե պա տաս խա նո ղի կող մից իրա կա նաց ված ոչ իրա վա չափ ինչ գոր ծո ղու թյան կամ 
ան գոր ծու թյան հետևան քով է պե տու թյա նը վնաս պատ ճառ վել, երբ է իրա վա սու մար մի-
նը, տվյալ դեպ քում Դա տա խա զու թյու նը բա ցա հայ տել կամ պետք է բա ցա հայ տած լի ներ 
պե տա կան շա հի խախտ ման փաս տը:

Նախևա ռաջ հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ տվյալ դեպ քում դա տա րան ներ կա-
յաց ված հայ ցա դի մու մում Դա տա խա զու թյու նը վկա յա կո չել է իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, հա մա ձայն որի՝ դա տա խա զի կող մից պե տա կան շա հե-
րի պաշտ պա նու թյան հայց հա րու ցելն ընդգրկում է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
կար գով պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա րու ցու մը: Միևնույն 
ժա մա նակ, սա կայն, դա տա խա զու թյու նը ներ կա յաց ված հայ ցում չի հի շա տա կել վե րոգրյալ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված կոնկ րետ այն լիա զո րու թյու նը, որի հի ման վրա հա րու-
ցել է պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հարց:

Թեև ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ դեմ Վա լեն տի նա Մկրտչ յա նի թիվ 
ԵԿԴ/3058/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր 05.04.2013 թվա-
կա նի որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 22.02.2007 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա-
նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագրված կոնկ րետ դրույթ նե րի հի շա տա կու մը 
հայ ցում կամ բո ղո քում չեն կա րող դիտ վել որ պես հայ ցի հիմք (ի րա վա կան հիմք) և, որ 
դա տա րա նը պար տա վոր է ստու գել դա տա խա զու թյան՝ պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու-
թյան հայց ներ կա յաց նե լու իրա վա սու թյան առ կա յու թյու նը, ան կախ նրա նից նշվել է լիա-
զո րու թյուն նե րից մե կը, թե մյու սը կամ էլ որևէ մե կը չի նշվել, այ դու հան դերձ ստո րա դաս 
դա տա րան նե րը սույն գոր ծով չեն բա ցա հայ տել, թե Դա տա խա զու թյու նը իրա վա հա րա բե-
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն-
քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նշված կոնկ րետ որ լիա զո րու թյան իրաց մամբ է հայ ցա դի-
մու մը ներ կա յաց րել դա տա րան:

Ընդ որում նշված հար ցը բա ցա հայտ ված չէ նաև սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա-
րա նի որոշ մամբ, որով Վճռա բեկ դա տա րա նն ան դրա դարձ է կա տա րել միայն իրա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րին և որևէ վեր լու ծու թյուն չի կա տա րել նույն 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ և 4-րդ կե տե րի վե րա բեր յալ: Մաս նա վո րա պես, հան ցա գոր-
ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջը միայն հան րո րեն վտան գա վոր 



112 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

արար քը հան ցա գոր ծու թյուն հա մար վե լու վե րա բեր յալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա-
տավճ ռի առկա յու թյան պա րա գա յում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին Դա-
տա խա զու թյան փաս տար կի առնչու թյամբ վեր լու ծու թյան են թար կե լով ՀՀ քրեա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 158-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցիա կան հայ ցը կա րող է հա րուց վել ինչ պես ավե լի վաղ, քան 
մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը դա տա րան ուղար կե լու փու լը, 
այն պես էլ քրեա կան գոր ծի դա տա կան քննու թյան ցան կա ցած փու լում՝ մինչև դա տավ-
ճիռ կա յաց նե լու հա մար դա տա րա նի խորհր դակ ցա կան սեն յակ հե ռա նա լը՝ կախ ված այն 
հան գա ման քից, թե երբ են ի հայտ եկել հայց հա րու ցե լու նա խադր յալ նե րը: Միևնույն 
տրա մա բա նու թյունն է գոր ծում նաև քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում՝ հայց կա-
րող է հա րուց վել ցան կա ցած պա հի, երբ առ կա են հայց հա րու ցե լու նա խադր յալ նե րը: 
Մաս նա վո րա պես՝ հան ցա գոր ծու թյամբ պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման վե րա բեր յալ Դա տա խա զու թյու նը կա րող է հայց հա րու ցել ցան-
կա ցած պա հի, երբ իր տի րա պե տու թյան ներ քո առ կա կլի նեն քրեա կան օրենսգրքով 
չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պե տու թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս 
պատ ճա ռե լու վե րա բեր յալ բա վա րար փաս տեր: Հա կա ռակ մեկ նա բա նու թյու նը կնշա նա-
կի, որ, բա ցի օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա վճռով դա տա պարտ վե լու դեպ քե րից, ոչ 
մի այլ դեպ քում (օ րի նակ՝ քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ քով դա դա րեց-
նե լու, քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և այլն) ան ձի նկատ մամբ հնա րա վոր չի լի նի 
քրեա կան օրենսգրքով չթույ լատր ված արար քի կա տար ման հետևան քով պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման հայց հա րու ցել:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հատ կան շա կան է հա մա րել, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րը սահ մա նա զա տել են քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյուն նե րում Դա տա խա զու թյան՝ հայց հա րու ցե լու լիա զո րու թյուն նե րը, և ըստ այդ 
իրա վա կար գա վոր ման՝ հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը պատ ճառ ված 
գույ քա յին վնա սի հա տուց ման հայ ցի հա րու ցումն առանձ նաց ված է քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով պե տու թյան գույ քա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա րու-
ցու մից: Նշ ված նոր մե րի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ Դա տա խա զու թյու նը 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով հայց հա րու ցում է ցան կա ցած պա հի, երբ 
օրեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս հայտ նա բե րում է պե տու-
թյան գույ քա յին շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու վե րա բեր յալ փաստ՝ ան կախ քրեա կան գոր-
ծի հա րուց ման, օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով վնաս պատ ճա ռած ան ձի դա տա-
պարտ ված լի նե լու հան գա մանք նե րից: 

Փաս տո րեն Վճռա բեկ դա տա րանն ան տե սել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյունն ընդ-
դեմ Վա լեն տի նա Մկրտչ յա նի թիվ ԵԿԴ/3058/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն որի՝ 22.02.2007 
թվա կա նին ըն դուն ված, 01.05.2007 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին 
ուժը կորց րած «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
1-ին, 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում դա տա խա զու թյունն իրա վա-
սու է հայց ներ կա յաց նել վար չա դա տա վա րա կան կամ քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան 
կար գով, 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 կամ երբ հայց 
հա րու ցե լու լիա զո րու թյամբ որևէ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին օժտ ված չէ, որ պի սի պա րա գա յում դա տա խա զու թյունն օգտ վում է ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գրքե րով 
հայց վո րին վե րա պահ ված բո լոր իրա վունք նե րից և կ րում նրանց պար տա կա նու թյուն-
նե րը, իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տում նշված հիմ քով հայց հա րու ցե լու հա-
մար անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման է հան ցա գոր ծու թյամբ ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը 
գույ քա յին վնաս պատ ճա ռած լի նե լը: 

Մինչ դեռ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը վկա յա կոչ ված որոշ ման հա մա ձայն՝ հի շա-
տակ ված հոդ վա ծի դրույթ նե րի գնա հա տու մը կա րող է տե ղի ունե նալ պատ շաճ հայց վո րի 
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հար ցը քննար կե լու հա մա տեքս տում: Այ սինքն՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սում նշված կոնկ րետ լիա զո րու թյան հիմ քով է պայ մա նա վոր ված ինչ պես պատ շաճ 
հայց վո րի հար ցի պար զու մը, այն պես էլ վնա սի առա ջաց ման և հա տուց ման հիմ քե րը հաս-
տա տող ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը, քա նի 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: Մաս նա վո րա պես, եթե իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Դա տա խա զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում դա տա խա զու թյունն իրա վա-
սու է հայց ներ կա յաց նել վար չա դա տա վա րա կան կամ քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան կար-
գով՝ ան կախ հան րո րեն վտան գա վոր արար քի վե րա բեր յալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տավճ ռի առ կա յու թյան, ապա նույն իրա վա նոր մի 4-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քում 
դա տավճ ռի առ կա յու թյու նը, մեր գնա հատ մամբ, պար տա դիր է:

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում գտնում ենք, որ առանց բա ցա հայ տե լու այն հար ցը, թե 
սույն գոր ծի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հայ ցա դի մու մը Դա տա խա զու թյան 
կող մից իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Դա տա խա-
զու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված իր որ լիա զո րու-
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում է ներ կա յաց վել, հնա րա վոր չէ գնա հա տա կան տալ պե տա կան 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան իրա կա նաց ման հա մա պա տաս խան լիա զո րու թյան կի րառ ման 
հիմ քե րի թույ լատ րե լի լի նե լու և  դրա իրա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րի վե րա բեր յալ: Մինչ-
դեռ, ինչ պես վե րը նշվեց, այդ հար ցը քննարկ ման առար կա չի դարձ վել ինչ պես ստո րա-
դաս դա տա րան նե րի, այն պես էլ Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից: 

Սույն գոր ծով Դա տա խա զու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո վան դա կու-
թյան և հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ու դրանք հիմ նա-
վո րող ապա ցույց նե րի հա մադր մամբ հան գում ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ տվյալ դեպ-
քում պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջը ներ կա յաց վել է իրա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Դա տա խա զու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տով սահ ման ված լիա զո րու թյան շրջա նակ-
նե րում:

Այս պես. պե տու թյա նը պատ ճառ ված 2.828.671 ՀՀ դրա մի վնա սի առա ջաց ման հիմ քը 
Նու նե Իս կո յա նի կող մից կա տար ված ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 194-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված հա կաի րա վա կան արարքն է: Մաս նա վո րա պես, Նու նե Իս կո յա նը, հան դի սա նա-
լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Մ յաս նիկ յա նի հար կա յին տես չու թյու նում հաշ-
վառ ված «Նե լի Կա րո լի նա» ՍՊ ըն կե րու թյան միակ մաս նա կիցն ու տնօ րե նը, ստեղ ծել է 
կեղծ սնան կու թյան հատ կա նիշ ներ ու սնան կու թյան ճա նաչ ման մա սին դի մում ներ կա յաց-
նե լու արդ յուն քում նշված ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ: Դ րա հետևան քով պե տու-
թյա նը պատ ճառ վել է խո շոր չա փի՝ 2.828.671 ՀՀ դրա մի վնաս:

Այ սինքն՝ հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծով հայ ցի փաս տա կան հան գա մանք նե րը և ի հիմ-
նա վո րումն դրանց՝ դա տա րան ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը, գտնում ենք, որ պե տու թյա-
նը 2.828.671 ՀՀ դրա մի վնա սը հասց վել է հան ցա գոր ծու թյան, այն է՝ կեղծ սնան կու թյան 
հետևան քով:

Գտ նում ենք, որ սույն գոր ծով Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան-
նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 03.07.2012 թվա կա նի 
դա տավ ճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո միայն Դա տա խա զու թյու նը կա րող էր 
իմա նալ հան ցան քի կա տար ման և  դրա հետևան քով ուղ ղա կիո րեն պե տու թյա նը գույ քա-
յին վնաս պատ ճա ռե լու, այ սինքն՝ պե տու թյան իրա վուն քի խախտ ման մա սին, հետևա բար 
հիմ նա վոր է վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում Դա տա խա զու թյան ներ կա յաց րած այն 
փաս տար կը, որ հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հա մար հնա րա-
վոր է հայց ներ կա յաց նել միայն այն դեպ քում, երբ հան րո րեն վտան գա վոր արար քը հան-
ցա գոր ծու թյուն է հա մար վել օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով:

Ն ման պայ ման նե րում ան հիմն ենք հա մա րում Դա տա րա նի հետևու թյունն այն մա սին, 
որ քրեա կան գոր ծը մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 
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վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րան ուղար-
կե լիս Դա տա խա զու թյունն իմա ցել է (պետք է իմա ցած լի ներ) պե տու թյա նը պատ ճառ ված 
վնա սի առ կա յու թյան, և որ նույնն է՝ իր իրա վունք նե րի խախտ ման մա սին, հետևա բար 
հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը սկսել են հո սել 10.05.2012 թվա կա նից: 

Ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծով կա յաց ված որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա-
հայ տած այն իրա վա կան դիր քո րոշ մա նը, ըստ որի՝ դա տա խա զը մե ղա դրա կան եզ րա կա-
ցու թյու նը հաս տա տե լու և գոր ծը դա տա րան ուղար կե լու պա րա գա յում ապա ցուց ված է հա-
մա րում ան ձի մե ղա վո րու թյու նը քրեա կան օրեն քով չթույ լատր ված արար քը կա տա րե լու 
մեջ, հարկ են հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Թեև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 273րդ հոդ վա ծի կա նո նա կար գում նե
րի հա մա ձայն, դա տա խազն ուսում նա սի րե լով մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ ստաց ված 
գոր ծը՝ ի թիվս այլ նի ստու գում է նաև այն հար ցը, թե ապա ցուց վա՞ծ է արդ յոք մե ղադր
յա լին մեղ սագրվող արար քը և այն պա րու նա կո՞ւմ է արդ յոք հան ցա կազմ, հիմ նա վոր վա՞ծ 
է արդ յոք մե ղադր յա լի մե ղա վո րու թյու նը, այ դու հան դերձ մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյան 
հաս տա տու մը դեռևս բա վա րար չէ քրեա կան օրեն քով չթույ լատր ված արար քը կա տա րե լու 
մեջ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար, քա նի որ իրա վա կան պե
տու թյու նում, ինչ պի սին է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հան
ցա գոր ծու թյան մեջ, տվյալ դեպ քում կեղծ սնան կու թյու նը, կա րող է հաս տատ վել բա ցա ռա
պես օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռով և ոչ եր բեք մե ղա դրա կան եզ րա կա ցու թյամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման մեջ Ռինգ վոլդն ընդ դեմ Նոր վե-
գիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 11.02.2003 թվա կա նի վճռի վկա յա կոչ մա նը, ապա 
հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ մեր հա մոզ մամբ նշված վճռով ար տա հայտ ված իրա վա-
կան դիր քո րո շու մը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չէ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ռինգ վոլդն ընդ դեմ Նոր վե գիա յի գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ դի մու մա տու Իվար 
Ռինգ վոլ դիին ներ կա յաց ված է եղել մե ղա դրանք ան չա փա հաս Գ-ի նկատ մամբ 1986-ից 
մինչև 1990 թվա կան ներն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում սե ռա կան բնույ թի բռնու թյուն 
իրա կա նաց նե լու հա մար: Ք րեա կան գոր ծը հա րուց վել է Էյդ սի վա թին գի Բարձր դա տա րա-
նում, որը քննե լով այն, որո շել է դի մու մա տուին ար դա րաց նել՝ միևնույն ժա մա նակ մեր ժե-
լով 110.000 նոր վե գա կան կրոն՝ որ պես ոչ դրա մա կան վնաս հա տու ցե լու ան չա փա հաս Գ-ի 
պա հան ջը: Գե րա գույն դա տա րա նը, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կա նո նա կար-
գում նե րին հա մա պա տաս խան քննե լով գոր ծը, որո շել է պար տա վո րեց նել դի մու մա տուին 
Գ-ին վճա րել 75.000 նոր վե գա կան կրոն՝ որ պես ոչ նյու թա կան վնաս (non-pecuniary) (կե-
տեր 11-12, 16):

Եվ րո պա կան դա տա րան ներ կա յաց ված դի մու մով դի մու մա տուն առա ջար կել է իր 
գոր ծը քննել Sekanina v. Austria (judgment of 15 August 1993, Series A no. 266-A)-ի գոր ծի 
նմա նու թյամբ, որ տեղ դա տա րա նը տվել է ծան րակ շիռ նշա նա կու թյուն քրեա կան գոր ծի 
քննու թյան և վ նաս նե րի հա տուց ման գոր ծի միջև առ կա կա պի աս տի ճա նին՝ հայտ նե-
լով, որ վեր ջի նիս նկատ մամբ կի րառ վել է Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը (կետ 
30):

Ռինգ վոլդն ընդ դեմ Նոր վե գիա յի գոր ծով ան դրա դառ նա լով այն հար ցին, թե արդ յո՞ք 
տվյալ գոր ծով հա տուց ման գոր ծի քննու թյու նը հան գեց րել է դի մու մա տուին «քրեո րեն մե-
ղա դրե լուն», և այն դեպ քում, երբ դա այդ պես չէ, այ սինքն՝ չի հան գեց րել դրան, արդ յո՞ք 
հա տուց ման գոր ծի քննու թյու նը քրեա կան գոր ծի քննու թյան հետ այն պես էր կապ ված, որ 
հա տուց ման գոր ծի քննու թյու նը ևս  ընկ ներ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի3 գոր-
ծո ղու թյան դաշտ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ հա տուց ման վճար ման 
վե րա բեր յալ քննարկ վող պա հան ջը չի դի տարկ վել որ պես «քրեա կան մե ղա դրանք» իրենց 
ազ գա յին օրենս դրու թյան հա մա ձայն (կետ 37):

3  Յուրաքանչյուր ոք, ով մեղադրվում է քրեական հանցագործություն կատարելու մեջ, համարվում է 
անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ օրենքին համապատասխան:
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Միևնույն ժա մա նակ, Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը. «(…) Դա
տա րա նը կրկին հարկ է հա մա րում նշել, որ քրեա կան գոր ծի ել քը որո շիչ չէր հա տուց ման 
գոր ծի հա մար: Կոնկ րետ այս գոր ծով իրա վի ճա կը հա կա ռակ էր. չնա յած դի մու մա տուի ար
դա րաց մա նը՝ իրա վա բա նո րեն հնա րա վոր էր տալ հա տու ցում: Ան կախ դի մու մա տուի դեմ 
քրեա կան գոր ծով կա տար ված եզ րա հան գու մից՝ հա տու ցման գոր ծը քրեա կան գոր ծի ուղ ղա
կի սիք վե լը 4չէր: Այս կա պակ ցու թյամբ սույն գոր ծը միան շա նակ տար բեր վում է վե րը վկա
յա կոչ ված այն գոր ծե րից, որոն ցում դա տա րա նը գտել է, որ քննարկ վող գոր ծե րը քրեա կան 
գոր ծի հետևանքն էին կամ ուղեկ ցում էին դրան (…) (կետ 41)»: 

Հա մե մա տե լով վե րոգրյալ գոր ծի և սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը, 
գտնում ենք, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգրյալ վճռով ար տա հայ տած իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը չի կա րող կի րառ վել կեղծ սնան կու թյան հետևան քով պե տու թյա նը պատ-
ճառ ված նյու թա կան վնա սի հա տուց ման պա հան ջի նկատ մամբ, քա նի որ տվյալ դեպ քում 
կեղծ սնան կու թյան հատ կա նիշ նե րով հա րուց ված քրեա կան գոր ծի ել քը որո շիչ է հա տուց-
ման գոր ծի հա մար, մաս նա վո րա պես Դա տա խա զու թյան կող մից պա հանջ վող գու մա րը 
ՀՀ քրեա կան օրենսգրքով նա խա տես ված հա կաի րա վա կան արար քի՝ կեղծ սնան կու թյան 
ուղ ղա կի հետևան քով առա ջա ցած վնաս է, որ պի սի պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա մար պար-
տա դիր է այդ արար քի կա տար ման մեջ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող դա տա րա նի 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռի առ կա յու թյու նը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը, գտնում ենք, որ սույն գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի-
սա ցող հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց վել հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի 
պահ պան մամբ, այն է՝ 18.06.2015 թվա կա նին, այ սինքն՝ Նու նե Իս կո յա նին ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 194-րդ հոդ վա ծով մե ղա վոր ճա նա չե լու և նրան 1 (մեկ) տա րի 6 (վեց) ամիս 
ժամ կե տով ազա տազրկ ման դա տա պար տե լու մա սին Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա-
րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
03.07.2012 թվա կա նի դա տավ ճիռն ուժի մեջ մտնե լուց հե տո երեք տար վա ժամ կե տում, 
ուս տի հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տը բաց թողն ված լի նե լու հիմ քով Դա տա խա զու-
թյան հայ ցը մերժ ման են թա կա լի նե լու վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ-
ման հետ հա մա կար ծիք չենք: 

Վե րը նշվա ծի հաշ վառ մամբ գտնում ենք, որ հայ ցա դի մու մը հայ ցա յին վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված լի նե լու հիմ քով Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով 
և Դա տա խա զու թյան հայ ցը բա վա րա րե լով՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը կա յաց րել է իրա վա-
չափ դա տա կան ակտ, ուս տի հա մա ձայն չենք Վե րա քննիչ դա տա րա նի 07.11.2018 թվա կա-
նի որո շու մը բե կա նե լու և Դա տա րա նի 02.07.2018 թվա կա նի վճռին օրի նա կան ուժ տա լու 
Վճռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հետ և գտ նում ենք, որ տվյալ դեպ քում կի րառ ման 
է են թա կա ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 1-ին կե տով նա խա տես ված վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժե լու և դա տա կան ակտն օրի նա կան 
ուժի մեջ թող նե լու Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը:

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ. Հա կոբ յան 
Գ. Հա կոբ յան 

Ն. Տա վա րաց յան

4  Տվյալ դեպքում գործ, որը շարունակում կամ ընդլայնում է ավելի վաղ քննված գործը։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱԴԴ/3423/02/14  
2020թ.

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱԴԴ/3423/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Մ. Հար թեն յան
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Չի լին գար յան

Ա. Սմ բատ յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող 
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ  
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ  
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ  
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Լևոն 

Բաղ դա սար յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.07.2019 
թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նի ընդ դեմ Գեոր գի Բաղ դա սար յա-
նի, եր րորդ անձ Ավե տիք Պո ղոս յա նի՝ առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք ներ 
կի րա ռե լու պա հան ջի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նը պա հան ջել է 06.11.2011 թվա կա նի առու վա-

ճառ քի պայ մա նագ րով իրեն ճա նա չել Երևան քա ղա քի Կով կաս յան փո ղո ցի թիվ 42 հաս-
ցեում գտնվող տան 1/2 բաժ նի գնորդ՝ փո խան ցե լով պայ մա նագ րով տան 1/2 մա սի գնոր դի 
իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը և որ պես հետևանք տան 1/2 բաժ նի նկատ մամբ 
ան վա վեր ճա նա չել Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի ան վամբ կա տար ված իրա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մը: 

22.01.2016 թվա կա նին Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նը դա տա րան է ներ կա յաց րել հայ ցի հիմ քե րը 
լրաց նե լու և հայ ցա յին պա հանջ նե րը փո փո խե լու վե րա բեր յալ դի մում և խն դրել է Գեոր գի 
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Բաղ դա սար յա նից բռնա գան ձել 172.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ կամ Գեոր գի 
Բաղ դա սար յա նի հա մա ձայ նու թյան դեպ քում՝ 06.11.2011 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա-
նագ րով իրեն ճա նա չել ք. Երևան, Կով կաս յան փո ղոց, 42 հաս ցեում գտնվող ան հա տա-
կան բնա կե լի տան 2/3 բաժ նի գնորդ՝ իրեն փո խան ցե լով 2/3 մա սի գնոր դի իրա վունք ներն 
ու պար տա կա նու թյուն նե րը, որ պես հետևանք ան վա վեր ճա նա չել 2/3 մա սի նկատ մամբ 
Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի ան վամբ կա տար ված իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

04.12.2018 թվա կա նին Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նը դարձ յալ հայ ցի հիմ քե րը լրաց նե լու և հայ-
ցա յին պա հանջ նե րը փո փո խե լու մա սին դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան, որով խնդրել 
է Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նի, Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի և Մաթևոս Գևորգ յա նի միջև 08.09.2011 
թվա կա նին կնքված գոր ծար քի նկատ մամբ կի րա ռել առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետևանք ներ՝ Գեոր գի Բաղ դա սար յա նին պար տա վո րեց նե լով վե րա դարձ նել գոր ծար քով 
ստա ցած 172.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ գու մա րը:

Դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Գ րի գոր յան) 04.02.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա-
րար վել է։ Վճռ վել է՝ կի րա ռել առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք ներ՝ Գեոր գի 
Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նի բռնա գան ձել 172.000 ԱՄՆ դո լա րին հա-
մար ժեք ՀՀ դրամ: Գեոր գի Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նի բռնա գան-
ձել 172.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի նկատ մամբ 06.11.2011 թվա կա նից հաշ-
վեգրված տո կոս ներ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծի կար գով Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ մա նած բան կա յին տո կո սի 
հաշ վար կա յին դրույ քի հա մա պա տաս խան, մինչև գու մա րը վե րա դարձ նե լու օրը։

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
19.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 04.02.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի ներ կա յա ցու-
ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հ րաչ յա Գ րի գոր յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով։
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 300305րդ հոդ

ված նե րը, 331րդ, 411րդ հոդ ված նե րը, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 317րդ հոդ
վա ծը, որը չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 332րդ հոդ վա ծը, 
խախ տել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 48րդ, 53րդ և 130.1րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 379րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սը, խախ տել է ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 379րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը։ 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով. 
Դա տա րա նը, 172.000 ԱՄՆ դո լար գու մա րը դի տար կե լով առոչն չու թյան հետևանք, 

կի րա ռել է առո չինչ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հետևանք նե րի հա մար սահ ման ված 
հայ ցա յին վա ղե մու թյան 10 տար վա ժամ կե տը, սա կայն գոր ծով ձեռք բեր ված փաս տե րով 
հիմ նա վոր վում է, որ Դա տա րա նը պետք է կի րա ռեր հայ ցա յին վա ղե մու թյան եռամ յա ժամ-
կե տը, քա նի որ 172.000 ԱՄՆ դո լար գու մա րը վե րա դարձ նե լու պա հան ջը, ըստ էու թյան, 
փո խա ռու թյամբ տրա մադր ված գու մա րը վե րա դարձ նե լու պա հանջ է, իսկ այդ պի սի պա-
հան ջի նկատ մամբ կի րառ ման են թա կա է հայ ցա յին վա ղե մու թյան երեք տար վա ժամ կե-
տը:

Քա ղա քա ցիա կան գոր ծից բա ցա կա յում են 14.07.2015 թվա կա նի նախ նա կան դա տա-
կան նիս տի, 19.07.2016 թվա կա նի նախ նա կան դա տա կան նիս տի և 12.05.2017 թվա կա նի 
դա տա կան նիս տի ձայ նա յին ար ձա նագ րու թյուն նե րը, և առ կա են միայն տվյալ նիս տե րի 
հա մա կարգ չա յին հա մա ռո տագ րու թյուն նե րը։

Բա ցի այդ, 10.10.2017 թվա կա նի, 27.11.2017 թվա կա նի, 26.02.2018 թվա կա նի, 15.06.2018 
թվա կա նի դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու մը կա տար վել է պարզ թղթա յին եղա նա կով, 
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և առ կա չէ ապա ցույց առ այն, որ դա տա կան նիս տե րի ժա մա նակ հա մա կարգ չա յին ձայ-
նագրման հա մա կարգն ան սարք է եղել, ընդ որում, 15.06.2018 թվա կա նի դա տա կան նիս տի 
ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագրված չէ դա տա կան նիս տե րի քար տու ղա րի կող մից։ Այ սինքն՝ 
վե րը նշված 4 դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու մը դա տա րա նում կա տար վել է օրեն քի 
պա հանջ նե րի խախտ մամբ, ըստ այդմ՝ փաս տա ցի ձայ նագրման հա մա կար գի առ կա յու-
թյան պայ ման նե րում, չի իրա կա նաց վել ձայ նա յին ար ձա նագ րում, որի հիմ քով փաս տա ցի 
վե րը նշված 4 դա տա կան նիս տե րի ձայ նա յին ար ձա նագ րու թյուն նե րը ևս բա ցա կա յել են: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 19.07.2019 թվա կա նի որո շու մը և հայ ցը մեր ժել ամ բող ջու թյամբ կամ գործն 
ուղար կել առա ջին ատ յա նի ընդ 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
Դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան վե րա բեր յալ վե րա-

քննիչ բո ղո քի փաս տարկ ներն ան հիմն են, քա նի որ գործն այլ դա տա վո րի կող մից վա րույթ 
ըն դուն վե լուց հե տո գոր ծի քննու թյունն ամ բողջ ծա վա լով վերսկս վել է, և բո ղո քա բե րը չի 
ներ կա յաց րել որևէ փաս տարկ առ այն, որ գոր ծի նա խորդ դա տա քննու թյան ըն թաց քում 
իր նշած թվով յոթ դա տա կան նիս տե րի ժա մա նակ որևէ ապա ցույց է ներ կա յաց րել կամ 
դիր քո րո շում է հայտ նել, որը հաշ վի չի առնվել Դա տա րա նի կող մից: Բա ցի դրա նից, բո ղո-
քա բե րը նշված փաս տե րի առնչու թյամբ դիր քո րո շում չի հայտ նել վե րա քննիչ ատ յա նում։

Բո ղո քա բե րի փաս տարկ նե րը ձևա կան են և չեն կա րող դա տա կան ակ տի բե կան ման 
հիմք հան դի սա նալ։ Բո ղո քա բե րը չի հիմ նա վո րել դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մի 
խախտ ման փաս տը, որը հան գեց րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյան խա թար մա նը, 
որի պայ ման նե րում վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա չէ վա րույթ ըն դու նե լու։ Բո ղո քա բե րի փաս-
տարկ նե րը, որոնք դրված են վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քում, ան հիմն են, քա նի որ Դա տա րա նը 
յու րա քանչ յուր ապա ցույց գնա հա տել է բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ-
յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ 

Սույն գոր ծով հաս տատ վել է այն հան գա ման քը, որ Հա մա ձայ նա գիր-պար տա վո րա գի-
րը՝ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր կնքե լու մա սով, առո չինչ էր, ինչն ըն դու-
նել է պա տաս խա նո ղը։ 

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը. 
1) Ամալ յա Տո նո յա նի՝ որ պես վա ճա ռո ղի և Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի՝ որ պես գնոր դի 

միջև 06.09.2011 թվա կա նին կնքվել է ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, որի 
1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վա ճա ռո ղը վա ճա ռում է, իսկ գնոր դը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք 
է բե րում ք. Երևան, Կով կաս յան փո ղոց, 42 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը:

Պայ մա նագ րի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի վա ճառ քի գի նը կող մե րի հա մա-
ձայ նու թյամբ կազ մում է 127.800.000 ՀՀ դրամ, որը վճար վե լու է պայ մա նագ րի կն քման 
պա հին: Պայ մա նա գի րը են թարկ վել է նո տա րա կան վա վե րաց ման, պայ մա նագ րից ծա գող 
իրա վուն քը՝ պե տա կան գրանց ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-11):

2) Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նի, Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի և Մաթևոս Գևորգ յա նի կող մից 
08.09.2011 թվա կա նին ստո րագրվել է «Հա մա ձայ նա գիր-պար տա վո րա գիր» վեր տա ռու-
թյամբ փաս տա թուղ թը հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. «Մենք՝ Հ րաչ յա Գ րի գոր յանս, Գեոր-
գի Բաղ դա սար յանս և Մաթևոս Գևորգ յանս կնքե ցինք սույն պայ մա նա գի րը հետևյա-
լի մա սին: Մենք բո լորս գնե ցինք ք. Երևան, Կով կաս յան փո ղոց, 42 հաս ցեի սե փա կան 
տու նը՝ պատ կա նող Ամալ յա Ազա տի Տո նո յա նին, այն ար ժե քով, որը նշված է 06.09.2011թ. 
առու ծա խի պայ մա նագ րով՝ կնքված Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի և Ամալ յա Տո նո յա նի միջև 
վե րը նշված գույ քի առու ծա խի վե րա բեր յալ: Այդ տան ար ժե քի 68.000 ԱՄՆ դո լար վճա-
րել է Գ. Բաղ դա սար յա նը, 60 000 ԱՄՆ դո լար վճա րել է Մ. Գևորգ յա նը, իսկ մնա ցած 
գու մա րը վճա րել է Հ. Գ րի գոր յա նը: Այդ տունն իրա կա նում հան դի սա նում է մեր բո լո րի 
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սե փա կա նու թյու նը, սա կայն ձևա կերպ վել է ժա մա նա կա վոր Գ. Բաղ դա սար յա նի անու-
նով: Մինչև 05.11.11թ. Գ. Բաղ դա սար յա նը պար տա վոր վել է վճա րել Մ. Գևորգ յա նի և Հ. 
Գ րի գոր յա նի վճա րած գու մար նե րը, հա կա ռակ դեպ քում գույ քը պետք է վե րաձևա կերպ վի 
Մ. Գևորգ յա նի և Հ. Գ րի գոր յա նի անու նով՝ որ պես սե փա կա նու թյուն: Մինչև վե րը նշված 
ժամ կե տը Գ. Բաղ դա սար յանն իրա վունք չու նի այդ գույքն օտա րել, գրավ դնել, որևէ գոր-
ծարք անել առանց Մ. Գևորգ յա նի և Հ. Գ րի գոր յա նի: Մինչև 05.11.2011թ. Գ. Բաղ դա սար յա-
նի կող մից նշված գու մար նե րը մեզ չվճա րե լու դեպ քում նշված տու նը պետք է վա ճառ վի, 
իսկ ստաց ված գու մա րը՝ բաշխ վի մեզ հա մա մաս նո րեն» (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 145):

3) Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նը 05.11.2014 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել Դա-
տա րան (հանձ նել է փոս տա յին կա պի ծա ռա յու թյա նը) ընդ դեմ Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի՝ 
գնոր դի իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը փո խան ցե լու պա հան ջի մա սին, որով 
խնդրել է 06.11.2011 թվա կա նի առու վա ճառ քի պայ մա նագ րով իրեն ճա նա չել ք. Երևան, 
Կով կաս յան փո ղոց, 42 հաս ցեում գտնվող տան 1/2 բաժ նի գնորդ՝ իրեն փո խան ցե լով 
պայ մա նագ րով տան 1/2 մա սի գնոր դի իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը և որ-
պես հետևանք տան 1/2 բաժ նի նկատ մամբ ան վա վեր ճա նա չել Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի 
ան վամբ կա տար ված իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման հա մա պա տաս խան հա մա րի տակ 
կա տար ված գրա ռու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-6):

4) 04.12.2018 թվա կա նին Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նը դարձ յալ հայ ցի հիմ քե րը լրաց նե լու 
և հայ ցա յին պա հանջ նե րը փո փո խե լու մա սին դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան, որով 
խնդրել է Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նի, Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի և Մաթևոս Գևորգ յա նի միջև 
08.09.2011 թվա կա նին կնքված գոր ծար քի նկատ մամբ կի րա ռել առո չինչ գոր ծար քի ան-
վա վե րու թյան հետևանք ներ՝ Գեոր գի Բաղ դա սար յա նին պար տա վո րեց նե լով վե րա դարձ-
նել գոր ծար քով ստա ցած 172.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ գու մա րը (հա տոր 
3-րդ, գ.թ. 46):

5) 14.11.2014 թվա կա նին Երևան քա ղա քի Աջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան-
նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Մ խի թար յա նը կա յաց րել է 
որո շում Հ րաչ յա Գ րի գոր յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու 
և նախ նա կան դա տա կան նիստ հրա վի րե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 1):

6) 24.09.2018 թվա կա նին Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
դա տա վոր Լ.Գ րի գոր յա նը կա յաց րել է որո շում սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը վա րույթ ըն-
դու նե լու մա սին (հա տոր 3, գ.թ. 1):

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 քի վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով և 2-րդ մա սի 3-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա-
յու թյամբ, այն է՝ վճռա բեկ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա-
րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա-
կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետևանք ներ կի րա ռե լու պա հան ջի վե րա բեր յալ գոր ծե րով քննու թյան են թա կա հար ցե րը 
պար զե լու ինչ պես նաև այդ հա մա տեքս տում հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի հաշ վար-
կի վե րա բեր յալ, 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 րա նը սույն վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում անհ րա ժեշտ է 
հա մա րում ան դրա դառ նալ՝

1. հայ ցա յին վա ղե մու թյան կի րառ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ առո չինչ գոր ծար քի 
ան վա վե րու թյան հետևանք նե րի կի րառ ման մա սին պա հանջ ներ կա յաց ված լի նե լու պայ ման
նե րում:

2. դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմ քե րից՝ դա տա կան նիս տի ար ձա նագ
րու թյու նը գոր ծից բա ցա կա յե լու հիմ քին:
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1) 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):

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք-
նե րի կի րառ ման մա սին պա հանջ կա րող է ներ կա յաց նել ցան կա ցած շա հագրգիռ անձ: 
Դա տա րանն իրա վունք ունի այդ պի սի հետևանք ներ կի րա ռել սե փա կան նա խա ձեռ նու-
թյամբ:

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 հետևանք նե րի, բա ցա ռու թյամբ այն 
հետևանք նե րի, որոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ: Ն ման 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 քանչ յու րը պար տա վոր է մյուս կող մին վե րա դարձ նել 
գոր ծար քով ամ բողջ ստա ցա ծը, իսկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու անհ նա րի նու-
թյան դեպ քում (նե րառ յալ, երբ ստա ցածն ար տա հայտ վում է գույ քից օգտ վե 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 հետևանք ներ նա խա տես ված չեն օրեն քով:

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րով ար ձա նագ րել է, որ ցան կա ցած քա ղա քա ցիաի րա-
վա կան գոր ծարք կա րող է դրա մաս նա կից նե րի հա մար առա ջաց նել ցան կա լի իրա վա կան 
հետևանք ներ, եթե այն վա վեր է, այ սինքն՝ հա մա պա տաս խա նում է օրեն քից բխող որո շա-
կի պա հանջ նե րի ու պայ ման նե րի: Այն դեպ քում, երբ գոր ծար քը չի հա մա պա տաս խա նում 
այդ պա հանջ նե րին, ապա այն հա մար վում է ան վա վեր կա՛մ օրեն քով սահ ման ված հիմ քե-
րով դա տա րա նի կող մից ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում (վի ճա հա րույց գոր ծարք), կա՛մ 
ան կախ նման ճա նա չու մից (ա ռո չինչ գոր ծարք):

Գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լը և  դրա ան վա վե րու թյան հետևանք նե րը կի րա ռե լը 
քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան եղա նակ նե րից մեկն է, քա նի որ այդ-
պի սի գոր ծարքն ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում տե ղի է ունե նում երկ կող մա նի ռես տի-
տու ցիա, այ սինքն՝ ան վա վեր ճա նաչ ված գոր ծար քի կող մե րից յու րա քանչ յու րը պար տա-
վոր է մյուս կող մին վե րա դարձ նել գոր ծար քով իր ամ բողջ ստա ցա ծը, իսկ ստա ցա ծը բնե-
ղե նով վե րա դարձ նե լու անհ նա րի նու թյան դեպ քում՝ հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, եթե 
գոր ծար քի ան վա վե րու թյան այլ հետևանք ներ օրեն քով նա խա տես ված չեն (տե՛ս Վա հագն 
Կապ լան յանն 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 թիվ ԼԴ/0435/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա նի որո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հայ ցա յին վա ղե մու-
թյուն է հա մար վում իրա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով իրա վուն քի պաշտ պա 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 ցա յին վա ղե մու-
թյան ընդ հա նուր ժամ կե տը երեք տա րի է: Նույն օրենսգրքի 333-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը 
նա խա տե սում է հայ ցա յին վա ղե մու թյան հա տուկ ժամ կետ ներ՝ ընդ հա նուր ժամ կե տի հա-
մե մա տու թյամբ կրճատ կամ ավե լի եր կար հա տուկ ժամ կետ ներ:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 335-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
մա սին պա հան ջը դա տա րա նը քննու թյան է ըն դու նում հայ ցա յին 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 ցա յին 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 եթե օրեն քով դի մում տա լու հա մար այլ ժամ կետ նա խա-
տես ված չէ: Հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը, որի կի րառ ման մա սին օրեն քով 
սահ ման ված կար գով դի մում է վի ճող կող մը, հիմք է դա տա րա նի կող մից հայ ցը մեր ժե լու 
մա սին օրեն քով սահ ման ված կար գով վճիռ կա յաց նե լու հա մար:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 317-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ առո չինչ գոր-
ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք նե րի կի րառ ման մա սին հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել 
դրա կա տար ման օր վա նից տա սը տար վա ըն թաց քում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած իր որո շում նե րից մե կով ան դրա-
դառ նա լով հայ ցա յին վա ղե մու թյան կի րառ ման հար ցին, նշել է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի լրա նա լը, որի կի րառ ման մա սին դի մել է վի ճող կող մը, հայ ցի մերժ ման ինք նու-
րույն և բա ցա ռիկ հիմք է: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, սա կայն, հայ ցը մեր-
ժե լու նշված հիմ քը չի կա րող մե կու սաց ված լի նել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից 
և  դրանց նկատ մամբ կի րառ ման են թա կա նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րից: Մաս նա վո-
րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով հայ ցա յին վա ղե մու թյան ինս տի տու-
տի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, գտել է, որ հայ ցը մեր ժե լու նշված հիմ քի առ կա յու թյու-
նը որո շա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան ճիշտ որակ մամբ, 
դրա առան ձին տար րե րի՝ սուբ յեկ տի, օբ յեկ տի և բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մամբ: ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը բխել է օրենս դրա 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 ցա յին 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 ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա-
բեր յալ 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 տա քննու թյան նա խա պատ րաս տե լու), դա տա րա նը, այ նուա մե նայ նիվ, պետք է 
գոր ծը քննի ըստ էու թյան և վերջ նա կան դա տա կան ակ տում գնա հա տա կան տա հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան կի րառ ման վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյա նը: Օրենս դրի այս մո տե ցու մը պայ-
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հայ ցա յին 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 սկզբի, 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 արդ յուն 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 ղա յին, ըն տա նե կան, աշ-
խա տան քա յին և այլ), մաս նա կից նե րի շրջա նա կը, իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն-
նե րի ծա վա լը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ նման անհ րա ժեշ-
տու թյու նը որոշ դեպ քե րում ուղ ղա կի բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի իրա վա-
կար գա վո րու մից: Այս պես, օրի նակ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թացքն uկu վում է այն oրվա նից, 
երբ անձն իմա ցել է կամ պետք է իմա ցած լի ներ իր իրա վուն քի խախտ ման մաuին: Այդ 
կա նո նից բա ցա ռու թյուն նե րը uահ ման վում են նույն oրենuգրքով և այլ oրենք նե րով: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ այն պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, որոնք կա տա րե լու 
հա մար որոշ ված է որո շա կի ժամ կետ, հայ ցա յին վա ղե մու թյան ըն թաց քը uկu վում է այդ 
ժամ կե տի ավարտ մամբ: Նշ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ քա նի դեռ 
դա տա րա նը չի պար զել կի րա ռե լի օրենս դրու թյան հար ցը, նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե-
րով արժևոր վող փաս տե րի շրջա նա կը, չի վեր լու ծել կող մե րի փո խ հա րա բե րու թյուն նե րում 
առ կա պայ մա նագ րա յին դրույթ նե րը, չի պար զել սուբ յեկ տիվ իրա վուն քի կամ պար տա կա-
նու թյան ծագ ման պա հը, չի կա րող եզ րա հանգ ման գալ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե-
տի ըն թաց քի սկզբնա կան պա հի վե րա բեր յալ (տե՛ս ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյունն 
ընդ դեմ «Գո րիսԱպա կի» ՍՊԸի թիվ ՍԴ3/0055/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի որո շու մը)։

Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայ ցա յին 
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 վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցով: Միա ժա մա նակ, 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քում, երբ վի ճող կող մը դի մում է ներ-
կա յաց րել հայ ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ, դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 335-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, պետք է քննարկ ման առար-
կա դարձ նի հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լու հար ցը: Հայ ցա յին վա ղե մու թյան 
ժամ կե տի լրա ցած լի նե լը հայ ցը մեր ժե լու հիմք է, ան կախ այն հան գա ման քից, թե հայ-
ցը հիմ նա վոր է, թե՝ ոչ: Միևնույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
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ընդ գծել, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լու հար ցը քննար կե լիս դա տա րա նը 
նախ և առաջ պար զում է հարցն առ այն, թե հայ ցա յին վա ղե մու թյան ինչ պի սի ժամ կետ ներ 
են կի րա ռե լի տվյալ դեպ քում: Մաս նա վո րա պես, առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 
հետևանք նե րի կի րառ ման մա սին պա հան ջի քննու թյան դեպ քում, եթե գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձը դա տա րա նին խնդրել է կի րա ռել հայ ցա յին վա ղե մու թյուն, դա տա րա նը պետք 
է պար զի, թե ինչ տե սա կի պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հետևանք ներ են տվյալ գոր-
ծով քննարկ վում, ինչ բնույ թի հա րա բե րու թյուն ներ են կար գա վոր վում դրա նով, և արդ յոք 
տվյալ տե սա կի պայ մա նագ րին ներ կա յաց ված են այն պի սի պա հանջ ներ, որոնք չպահ պա-
նե լը հան գեց նում է առոչն չու թյան: Միայն այդ հան գա մանք նե րը պար զե լուց հե տո կա րող 
է դա տա րա նը հետևու թյուն անել այն մա սին, թե տվյալ գոր ծար քի նկատ մամբ հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան ինչ պի սի ժամ կետ ներ են կի րա ռե լի՝ ընդ հա նուր, թե հա տուկ, և հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան հա մա պա տաս խան ժամ կե տի խախ տում տե ղի ունե ցել է, թե՝ ոչ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Գ րի գոր յան) 04.02.2019 
թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է։ Վճռ վել է կի րա ռել առո չինչ գոր ծար քի հետևանք-
ներ՝ Գեոր գի Ար սե նի Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Հ րաչ յա Մա րա տի Գ րի գոր յա նի բռնա-
գան ձել 172.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. «Դա տա-
րա նը փաս տում է, որ պա տաս խա նող կող մը, ներ կա յաց ված դիր քո րոշ մամբ ըն դու նել է 
հա մա ձայ նա գիր-պար տա վո րագ րի՝ մա սով առո չինչ լի նե լու, ինչ պես նաև հա մա ձայ նագ-
րով ամ րագրված հան գա մանք նե րը, այդ թվում նաև՝ գու մա րի չա փը։ Դա տա րա նը հաս-
տատ ված է հա մա րում, որ պայ մա նա գի րը կնքվել է հա սա րակ գրա վոր ձևով առանց նո-
տա րա կան վա վե րաց ման, որի հիմ քով խնդրո առար կա գոր ծարքն առո չինչ է, որ պի սի 
փաստն ըն դու նել է նաև պա տաս խա նո ղը։ Այ սինքն, խնդրո առար կա գոր ծար քի առո չինչ 
լի նելն ան վի ճե լի փաստ է։ Հետևա բար, գոր ծարքն առո չինչ լի նե լու պա րա գա յում դրա 
նկատ մամբ են թա կա են կի րառ ման ան վա վե րու թյան հետևանք ներ, այ սինքն՝ կող մե րը 
պետք է վե րա դարձ նեն դրա արդ յուն քում իրենց ստա ցածն ամ բող ջու թյամբ։ (…): Դա տա-
րա նը, հաշ վի առ նե լով այն, որ հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջը նե րա ռում է 
առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք նե րի կի րա ռում, իսկ առո չինչ գոր ծար քի 
նկատ մամբ կի րառ ման են թա կա 10 տա րի հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տը չի լրա ցել 
հայ ցը ներ կա յաց նե լու պա հին, գտնում է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու մա սին 
միջ նոր դու թյու նը են թա կա է մերժ ման, հետևա բար՝ հայց վո րի՝ բաց թողն ված հայ ցա յին 
վա ղե մու թյան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և հայ ցա յին վա ղե մու թյու նը վե րա կանգ նե լու 
մա սին միջ նոր դու թյու նը, դրա իրա վա չա փու թյու նը չի քննարկ վում դա տա րա նի կող մից»:

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Գեոր գի Բաղ դա սար յա նի վե-
րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 04.02.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի-
նա կան ուժի մեջ հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. «Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել, և 
վե րա քննիչ բո ղո քում չի վի ճարկ վում հա մա ձայ նա գիր-պար տա վո րագ րի առո չինչ լի նե լու 
հան գա ման քը (ան վի ճե լի փաստ): (…): Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րից հետևում է, որ գոր-
ծարքն առո չինչ է՝ ան վա վեր, օրեն քի ուժով, ան կախ այն այդ պի սին ճա նա չե լուց, և կող-
մե րից յու րա քանչ յու րը պար տա վոր է մյուս կող մին վե րա դարձ նել գոր ծար քով ստա ցա ծը, 
իսկ դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում՝ փոխ հա տու ցել դրա ար ժե քը: Հետևա բար հա մա ձայ-
նա գիր-պար տա վո րագ րով ամ րագրված գու մա րը՝ որ պես առո չինչ գոր ծար քով վճար ված 
գու մար հայց վո րին վե րա դարձ նե լու վե րա բեր յալ Դա տա րա նի հետևու թյու նը Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը գնա հա տում է իրա վա չափ:

(…)
Ան դրա դառ նա լով բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի պնդմանն այն մա սին, որ Դա տա րա նը 

պետք է կի րա ռեր հայ ցա յին վա ղե մու թյան եռամ յա ժամ կե տը, քա նի որ պա տաս խա նո-
ղի կող մից նաև միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 881-րդ 
հոդ վա ծի ուժով ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նկատ մամբ կի րա ռել հայ ցա յին վա ղե մու-
թյուն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը փաս տում է, որ հայց վո րի կող մից հայ ցա պա հան ջի իրա-
վա կան հիմ քը փո փոխ վել է 04.12.2018 թվա կա նի միջ նոր դու թյամբ (տես հա տոր 3-րդ, գ.թ. 
44-46), որում որ պես հայ ցա պա հան ջի իրա վա կան հիմք վկա յա կոչ վել են միայն ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 303-րդ, 304-րդ, 305-րդ հոդ ված նե րը:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 123

(…)
Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 

դա տա րա նի դա տա վոր Լ. Գ րի գոր յա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծը վա րույթ է ըն դու նել 
24.09.2018 թվա կա նի որոշ մամբ, գոր ծի քննու թյու նը սկսել սկզբից և հ րա վի րել նախ նա-
կան դա տա կան նիս տեր: Հայց վո րը հայ ցի հիմ քե րը լրաց նե լու և հայ ցա պա հանջ նե րը փո-
փո խե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը Դա տա րան է ներ կա յաց րել 04.12.2018 թվա կա նին՝ մինչև 
գոր ծով դա տա քննու թյուն նշա նա կե լը, ին չը բխում է օրեն քով սահ ման ված իրա վա կար-
գա վո րում նե րից, իսկ մինչ դա տա վո րի փո խա րի նումն իրա կա նաց ված դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն կա րող գոր ծը քննող Դա տա րա նին որ պես դա տա վա րա կան սխալ 
վե րագրվել»:

Այս պի սով հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
Դա տա րա նի, ինչ պես նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նի՝ վե րը շա րադր ված եզ րա հան գում նե-
րից հետևում է, որ խնդրո առար կա գոր ծար քի առո չինչ լի նե լու փաս տը հաս տատ ված 
է հա մար վել բա ցա ռա պես դրա ան վի ճե լիու թյան հիմ քով՝ առանց քննու թյան առար կա 
դարձ նե լու գոր ծար քը ձևա կեր պող պայ մա նագ րի տե սա կը, մաս նա վո րա պես՝ դրա նով 
կար գա վոր վող իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը։ Մինչ դեռ որո շե լու հա մար, թե արդ յոք 
գոր ծարքն առո չինչ է, պետք է պար զել նախ գոր ծար քի (պայ մա նագ րի) տե սա կը, ապա 
այն, թե արդ յոք ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենս գիր քը սահ մա նում է տվյալ տե սա կի պայ-
մա նագ րե րին ներ կա յաց վող պա հանջ ներ, որոնք չպահ պա նե լը հան գեց նում է առոչն չու-
թյան։ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ գոր ծար քի առոչն-
չու թյան հար ցի քննու թյու նը չի կա րող սահ մա նա փակ վել ան վի ճե լի լի նե լու ուժով այդ 
փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լով։ Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում 
է, որ ստո րա դաս ատ յան նե րում առնվազն քննու թյան առար կա չի դար ձել սույն գոր ծի 
քննու թյան հա մար էա կան և առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող այն հան գա ման քը, թե 
արդ յոք վի ճարկ վող գոր ծար քը կնքե լիս կող մե րը չեն պահ պա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքով սահ ման ված այն պի սի պա հանջ ներ, որոնք չպահ պա նե լու դեպ քում տվյալ 
գոր ծարքն առո չինչ է: Ուս տի, նշված հան գա մանք նե րը են թա կա են պարզ ման սույն գոր ծի 
նոր քննու թյան ժա մա նակ:

Այս հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի կի րառ-
մա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ միայն վե րոնշ յալ հան գա մանք նե-
րը (գոր ծար քի (պայ մա նագ րի) տե սա կը, տվյալ տե սա կի պայ մա նագ րե րին ներ կա յաց
վող պա հանջ նե րը, որոնք չպահ պա նե լը հան գեց նում է առոչն չու թյան) պար զե լուց հե տո 
է հնա րա վոր եզ րա հան գում կա տա րել հետևյալ հար ցե րի վե րա բեր յալ՝ տվյալ գոր ծով 
ներ կա յաց ված պա հան ջի նկատ մամբ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ինչ պի սի՞ ժամ կետ ներ 
են գոր ծում՝ ընդ հա նուր, թե հա տուկ, ե՞րբ են սկսել հո սել այդ ժամ կետ նե րը, և արդ-
յո՞ք հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը տվյալ գոր ծով բաց են թողն ված, թե՝ ոչ: 
Ուս տի, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի նոր քննու թյան ժա մա նակ 
պայ մա նագ րին վե րա բե րող հան գա մանք նե րը պար զե լուց հե տո է միայն հնա րա վոր 
ան դրա դառ նալ հայ ցա յին վա ղե մու թյուն կի րա ռե լու կամ չկի րա ռե լու հար ցին, ինչ պես 
նաև հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ կե տի բաց թո ղու մը 
հար գե լի հա մա րե լու և բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու-
թյան հիմ նա վոր վա ծու թյա նը:

2) Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ նաև վճռա բեկ բո ղո քում բարձ րաց ված այն փաս տարկ նե րին, որոնք վե-
րա բե րում են դա տա կան ակ տի պար տա դիր բե կան ման հիմք հան դի սա ցող դա տա կան 
սխա լի առ կա յու թյան հար ցին, մաս նա վո րա պես՝ դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը 
գոր ծից բա ցա կա յե լուն։

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի (այ սու-
հետ՝ Նախ կին օրենս գիրք) 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծի քննու թյունն 
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իրա կա նաց վում է դա տա րա նի ան փո փոխ կազ մով: Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դա տա-
վո րի փո խա րին ման դեպ քում գոր ծի քննու թյունն սկսվում է սկզբից:

Նույն օրենսգրքի 220.4 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տը 
բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, եթե գոր ծից բա ցա կա յում է դա տա կան նիս տի 
կամ առան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման ար ձա նագ րու թյու նը:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձի պնդմամբ՝ 14.07.2015 թվա կա նի նախ նա-
կան դա տա կան նիս տի, 19.07.2016 թվա կա նի նախ նա կան դա տա կան նիս տի և 12.05.2017 
թվա կա նի դա տա կան նիս տի ձայ նա յին ար ձա նագ րու թյուն նե րը բա ցա կա յում են, և առ կա 
են միայն տվյալ նիս տե րի հա մա կարգ չա յին հա մա ռո տագ րու թյուն նե րը։ Միա ժա մա նակ, 
10.10.2017 թվա կա նի, 27.11.2017 թվա կա նի, 26.02.2018 թվա կա նի, 15.06.2018 թվա կա նի դա-
տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու մը կա տար վել է պարզ թղթա յին եղա նա կով, և առ կա չէ 
ապա ցույց առ այն, որ դա տա կան նիս տե րի ժա մա նակ հա մա կարգ չա յին ձայ նագրման հա-
մա կարգն ան սարք է եղել, ընդ որում, 15.06.2018 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագ-
րու թյու նը ստո րագրված չէ դա տա կան նիս տե րի քար տու ղա րի կող մից։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Նախ կին օրենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի կար գա-
վո րում նե րի տրա մա բա նու թյու նից բխում է, որ դա տա րա նին կա րող են վե րագրվել 
միայն տվյալ կազ մով գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ թույլ տրված խախ տում նե րը, քա նի 
որ օրենս դիրն իմ պե րա տիվ կեր պով սահ մա նում է գոր ծի քննու թյու նը սկզբից սկսե լու 
պա հանջ այն նպա տա կով, որ պես զի կա տար վեն բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը 
սկզբից, բայց ար դեն փո խա րին ված դա տա վո րի կազ մով գոր ծող դա տա րա նի կող մից՝ 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար կրկին ապա հո վե լով բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ 
ներ կա յաց նե լու իրենց դիր քո րո շում նե րը: Ինչ վե րա բե րում է մինչև դա տա վո րի փո խա-
րի նու մը դա տա րա նի կող մից թույլ տրված են թադր յալ խախ տում նե րին, ապա Վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա վո րի փո խա րին ման դեպ քում գոր ծի քննու թյու նը 
սկզբից սկսե լու վե րա բեր յալ պար տա դիր պա հան ջը միտ ված է նաև բա ցա ռե լու մինչև 
դա տա վո րի փո խա րի նու մը դա տա րա նի կող մից թույլ տրված հնա րա վոր խախ տում նե րը 
կամ թե րա ցում նե րը: Ուս տի, այն դեպ քում երբ տե ղի է ունե նում դա տա վո րի փո խա րի-
նում և գոր ծի քննու թյու նը սկսվում է սկզբից, տվյալ գոր ծը քննող ար դեն այլ կազ մով 
գոր ծող դա տա րա նին կա րե լի է վե րագ րել միայն այն պի սի խախ տում ներ, որ պի սիք գոր-
ծի քննու թյու նը սկզբից սկսե լուց հե տո թույլ են տրվել հենց փո խա րին ված կազ մով գոր-
ծող դա տա րա նի կող մից: 

Վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա-
նի դա տա վոր Լ. Գ րի գոր յա նի կող մից վա րույթ է ըն դուն վել 24.09.2018 թվա կա նի որոշ-
մամբ, գոր ծի քննու թյու նը սկսվել է սկզբից և հ րա վիր վել են նախ նա կան դա տա կան նիս-
տեր, հետևա բար մինչ դա տա վո րի փո խա րի նումն իրա կա նաց ված դա տա կան նիս տե րի 
ար ձա նագրման հետ կապ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն կա րող գոր ծը 
քննող Դա տա րա նին որ պես դա տա վա րա կան սխալ վե րագրվել: 

Ն ման պայ ման նե րում հերք վում է վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քում դրված փաս տարկն առ 
այն, որ առ կա է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 365-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 6-րդ կե տով սահ ման ված պար տա դիր բե կան ման հիմք։

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը՝ գոր ծար քի առոչն չու թյան 
մա սով, հերք վում են վե րը նշված 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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.07.2019 թվա կա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը 
Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն (ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ) գլխի 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, այդ թվում՝ վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման 
հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա 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 րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 19.07.2019 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րան՝ ամ բողջ ծա վա լով նոր քննու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին, այդ թվում՝ վճռա բեկ բո ղո քի հա մար 
վճար ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 
ըն թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Ս նան կու թյան գործ թիվ ԵԷԴ/0057/04/17 
2020թ.

Ս նան կու թյան գործ թիվ ԵԷԴ/0057/04/17
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Մ խի թար յան
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Կա րա պետ յան

Ն. Մար գար յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ 

2020 թվա կա նի հու լի սի 10-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Խա չիկ Կոս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սու րեն Բաղ րամ-

յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 02.08.2019 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ՝ ըստ ‹‹ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ›› ԲԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) դի մու մի ընդ դեմ Խա չիկ 
Կոս յա նի՝ սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

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 Խա չիկ Կոս յա նին ճա նա չել սնանկ։
Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 

դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ե. Եսո յան) 18.07.2017 թվա կա նի վճռով դի մու մը բա վա րար վել է։ 
Նույն դա տա րա նի 21.07.2017 թվա կա նի որոշ մամբ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է 
նշա նակ վել Վա հագն Ավագ յա նը:

Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ե. Եսո յան) 05.09.2017 թվա կա նի «Խա չիկ Հա կո բի Կոս-
յա նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» 
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որոշ մամբ հաս տատ վել է սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի վերջ նա-
կան ցու ցա կը:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Չի լին գար-
յան, դա տա վոր ներ՝ Ա. Խա ռատ յան, Կ. Հա կոբ յան) 02.11.2017 թվա կա նի որոշ մամբ պար-
տա պա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է: Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա-
կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 05.09.2017 թվա կա նի «Խա չիկ 
Հա կո բի Կոս յա նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու 
մա սին» որո շու մը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նույն դա տա րան՝ բե կան ված մա սով 
նոր քննու թյան:

ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Նա րին յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
21.05.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հաս տատ վել է սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի պա-
հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
02.08.2019 թվա կա նի որոշ մամբ պար տա պա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է։ 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել պար տա պա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Բան կը։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 350րդ, 397րդ, 

400րդ, 401րդ, 403րդ և 432րդ 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-

րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ իրա վա հա ջոր դու թյան հետևան-
քով պար տա տի րոջ փո փո խու թյու նից հե տո անհ նա րին է եղել մա րում կա տա րե լը՝ նշված 
փո փո խու թյան վե րա բեր յալ բո ղո քա բե րի իրա զեկ վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա-
ռով:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 02.08.2019 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ կա յաց նե լով նոր դա տա կան 
ակտ:

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը հիմ նա վոր է և այն բե կա նե լու հիմ քեր առ կա չեն, 

քա նի որ ինչ պես պայ մա նագ րով, այն պես էլ ՀՀ օրենս դրու թյամբ Բան կը որևէ պար տա-
վո րու թյուն չի ունե ցել պար տա պա նին տե ղե կաց նե լու իր իրա վա հա ջորդ հան դի սա նա լու 
հան գա ման քի 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1) Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-

թյան դա տա րա նի 18.07.2017 թվա կա նի վճռի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ Խա չիկ Կոս յա նի և 
Բան կի իրա վա նա խորդ «Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ի միջև 28.06.2013 թվա-
կա նին կնքվել է վար կա յին պայ մա նա գիր, որով ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ն 
Խա չիկ Կոս յա նին տրա մա դրել է 7.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով վարկ, իսկ վար կի մար ման 
ժամ կետ է սահ ման վել 28.06.2018 թվա կա նը (գոր ծի հա վել ված 1-ին, գ.թ. 6). 

2) Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի 18.07.2017 թվա կա նի վճռի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ ‹‹ Զար գաց ման հայ կա-
կան բանկ›› ԲԲԸ-ն 2016 թվա կա նին վե րա կազ մա կերպ վել է՝ ‹‹ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ›› ԲԲԸ-ին 
միա նա լու եղա նա կով, և վեր ջինս շա րու նա կել է իր գոր ծու նեու թյու նը որ պես իրա վա հա-
ջորդ (գոր ծի հա վել ված 1-ին, գ.թ. 6).
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3) Իրա վա հա ջոր դու թյան մա սին պար տա պա նին տե ղե կաց նե լու փաս տը հաս տա տող 
որևէ ապա ցույց սույն գոր ծում առ կա չէ: 

4) Բան կի կող մից ներ կա յաց վել է դի մում՝ պա հան ջի գրանց ման մա սին, որով խնդրել 
է Խա չիկ Կոս յա նի նկատ մամբ իր՝ 4.285.629,92 ՀՀ դրա մի չա փով պա հան ջը հաս տա տել և 
գրան ցել որ պես ապա հով ված պա հանջ (գոր ծի հա վել ված 1-ին, գ.թ. 12-13).

5) Բան կի պա հան ջին կից ներ կա յաց ված թիվ 0127-է/2013է վար կա յին պայ մա նագ րի 
գրա ֆի կի հա մա ձայն՝ վճա րում ներ են կա տար վել 2013 թվա կա նի հու լի սից մինչև 10.10.2016 
թվա կա նը, իսկ 18.07.2017 թվա կա նի դրու թյամբ վար կի մնա ցոր դը կազ մել է 3.351.291,90 
ՀՀ դրամ (գոր ծի հա վել ված 1-ին, գ.թ. 14-15). 

6) Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի 05.09.2017 թվա կա նի «Խա չիկ Հա կո բի Կոս յա նի սնան կու թյան գոր ծով 
պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» որոշ ման պատ ճե նի հա մա-
ձայն՝ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից 30.08.2017 թվա կա նին ներ կա յաց վել է 
պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը (գոր ծի հա վել ված 1-ին, գ.թ. 29).

7) Խա չիկ Կոս յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից 05.09.2017 թվա կա նին ներ կա յաց վել է 
առար կու թյուն, որով հայտն վել է, որ Խա չիկ Կոս յա նը զրկված է եղել ‹‹ Զար գաց ման հայ-
կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ի հան դեպ ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը մա րե լու հնա րա վո րու-
թյու նից՝ իրա վա հա ջոր դու թյան մա սին ծա նուց ված չլի նե լու հետևան քով: Հաշ վի առ նե լով, 
որ ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ի նկատ մամբ 05.09.2016 թվա կա նի դրու թյամբ 
ունե ցել է 3.351.299,50 ՀՀ դրա մի չա փով չմար ված պար տա վո րու թյուն՝ ըն դու նել է Բան կի 
պա հան ջը միայն վար կի մայր գու մա րի մա սով և խն դրել է Բան կի պա հան ջը գրան ցել 
3.351.299,50 ՀՀ դրա մի չա փով (գոր ծի հա վել ված 1-ին, գ.թ. 40-42):

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 394-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է՝

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ իրա վա հա ջոր դու թյան հետևան քով պա հան ջի զիջ ման մա-
սին պար տա պա նին իրա զե կե լու վե րա բեր յալ, 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) բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս Վե րա քննիչ դա տա րա նը թույլ է տվել 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 397-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի խախ տում, որը խա թա րել է 
ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, և որը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ
նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք իրա վա բա նա կան ան ձանց միաց ման 
հետևան քով պա հան ջի իրա վուն քը փո խանց վե լու դեպ քում նոր պար տա տե րը պար տա վոր 
է այդ մա սին իրա զե կել պար տա պա նին՝ առա ջա ցած կե տան ցի հետևան քով տո կոս ներ հաշ
վեգ րե լու հա մար:

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, առանձ նա 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-
նա դրու թյամբ դրա հա մար լիա զոր ված իրա վա բա նա կան ան ձի մարմ նի որոշ ման հի ման 
վրա:

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ իրա վա բա նա կան անձն այլ իրա վա բա նա կան 
ան ձի հետ միաց ման ձևով վե րա կազ մա կերպ վե լիս նրանք հա մար վում են վե րա կազ մա-
կերպ ված՝ միա ցած իրա վա բա նա կան ան ձի գոր ծու նեու թյու նը դա դա րե լու վե րա բեր յալ 
պե տա կան գրանց ման պա հից:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 64-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ իրա վա բա-
նա կան ան ձի՝ այլ իրա վա բա նա կան ան ձի միա նա լու դեպ քում միա ցած իրա վա բա նա կան 
ան ձի իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն անց նում են վեր ջի նիս՝ փո խանց ման ակ-
տին հա մա պա տաս խան:

Վեր լու ծե լով վե րոգրյալ իրա վա դրույթ նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ օրենս դի րը սահ մա նել է այն կա ռու ցա կար գե րը, որոնք թույլ են տա լիս իրա վա բա նա-
կան ան ձանց վե րա կազ մա կերպ վել: Այդ կա ռու ցա կար գե րի թվին է դաս վում նաև իրա-
վա բա նա կան ան ձանց միա ցու մը: Այս դեպ քում՝ իրա վա բա նա կան ան ձինք հա մար վում են 
վե րա կազ մա կերպ ված՝ միա ցած իրա վա բա նա կան ան ձի գոր ծու նեու թյու նը դա դա րե լու 
վե րա բեր յալ պե տա կան գրանց ման պա հից: Միա ժա մա նակ իրա վա բա նա կան ան ձի՝ այլ 
իրա վա բա նա կան ան ձի միա նա լու դեպ քում միա ցած իրա վա բա նա կան ան ձի իրա վունք-
նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն անց նում են վեր ջի նիս՝ փո խանց ման ակ տին հա մա պա-
տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 397-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա տի-
րո ջը պար տա վո րու թյան հի ման վրա պատ կա նող իրա վուն քը (պա հան ջը) կա րող է նրա 
կող մից այլ ան ձի փո խանց վել գոր ծար քով (պա հան ջի զի ջում) կամ անց նել այլ ան ձի՝ օրեն-
քի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 399-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սկզբնա կան պար տա-
տի րոջ իրա վուն քը նոր պար տա տի րոջն է անց նում իրա վուն քի անց ման պա հին գո յու թյուն 
ունե ցող ծա վա լով և պայ ման նե րով, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով կամ պայ մա-
նագ րով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով վե րոնշ յալ իրա վա նոր մե րը, նախ կի նում կա-
յաց րած որո շում նե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րում պար տա տի րոջ փո փոխ վե լու դեպ քում զիջ վող իրա վունք նե րը նոր պար տա տի րոջն 
են անց նում (փո խանց վում) որո շա կի՝ անց ման պա հին գո յու թյուն ունե ցող ծա վա լով և 
պայ ման նե րով (տե՛ս «Դ վին Կոն ցեռն» ՓԲԸն  ընդ դեմ «Հ րազ դա նի ջեր մատ նա յին տնտե
սու թյուն» ՓԲԸի թիվ ԿԴ/0197/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
13.03.2009 թվա կա նի որո շու մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 402-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օրեն քի հի ման վրա և 
 դրա նում նշված հան գա մանք նե րի ի հայտ գա լով, պար տա տի րոջ իրա վունք ներն այլ ան ձի 
են անց նում՝

1) պար տա տի րոջ իրա վունք նե րի հա մընդ հա նուր իրա վա հա ջոր դու թյան հետևան-
քով.

(…)։
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 400-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պար տա պանն իրա-

վունք ունի չկա տա րել պար տա վո րու թյու նը նոր պար տա տի րոջ օգ տին, մինչև պա հանջն 
այդ ան ձին անց նե լու վե րա բեր յալ նրան ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 397-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պար տա տի-
րոջ իրա վունք ներն այլ ան ձի անց նե լու հա մար պար տա պա նի հա մա ձայ նու թյու նը չի պա-
հանջ վում, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով կամ պայ մա նագ րով:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե պար տա պա նը գրա վոր չի տե ղե կաց վել 
պար տա տի րոջ իրա վունք ներն այլ ան ձի անց նե լու մա սին, ապա նոր պար տա տե րը կրում 
է իր հա մար դրա նից բխող ան բա րեն պաստ հետևանք նե րի ռիս կը: Այդ դեպ քում պար տա-
վո րու թյան կա տա րումն սկզբնա կան պար տա տի րո ջը հա մար վում է կա տար ված պատ շաճ 
պար տա տի րո ջը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 406-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա-
նը կա րող է իր պարտքն այլ ան ձի փո խան ցել միայն պար տա տի րոջ հա մա ձայ նու թյամբ, 
բա ցա ռու թյամբ «Ապա հո վագ րու թյան և ապա հո վագ րա կան գոր ծու նեու թյան մա սին» Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով, «Ապա հով ված հի փո թե քա յին պար տա տոմ սե րի 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ պար տա տե րը կա րող է իր պա հան ջի իրա վուն քը զի ջել այլ ան ձի, և  դրա 
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հա մար պար տա պա նի հա մա ձայ նու թյու նը չի պա հանջ վում: Իսկ ահա պարտ քի փո խանց-
ման դեպ քում, օրենս դի րը սահ մա նել է պար տա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան 
իմ պե րա տիվ պա հան ջը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դրի կող մից 
սահ ման ված նման մո տե ցու մը ինք նան պա տակ չէ: Տար բե րակ ված մո տեց ման էու թյու նը 
կա յա նում է նրա նում, որ պար տա վո րու թյան մեջ պար տա տի րոջ հա մար միշտ կարևոր 
է, թե ով է պար տա պա նը, քա նի որ հա ճախ պար տա պա նի ան ձից է կախ ված պար տա-
վո րու թյան ժա մա նա կին և պատ շաճ կա տա րու մը: Մինչ դեռ պար տա պա նի հա մար, ըստ 
էու թյան, կարևոր է ոչ թե պար տա տի րոջ ան ձը, այլ իր պար տա վո րու թյան պատ շաճ կա-
տա րու մը՝ հե տա գա ան բա րեն պաստ հետևանք նե րից զերծ մնա լու հա մար: Նշ ված հիմ նա-
վոր մամբ է, որ պար տա վո րա կան իրա վա հա րա բե րու թյան մեջ պար տա տի րոջ փոխ վե լու 
հա մար օրենս դի րը չի սահ մա նել պար տա պա նի հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լու պա հանջ, 
բա ցա ռու թյամբ, երբ նման բան նա խա տես ված է օրեն քով կամ պայ մա նագ րով:

Ան դրա դառ նա լով պա հան ջի զիջ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ օրենս դի րը սկզբնա կան կամ նոր պար տա տի րոջ 
հա մար չի սահ մա նել պար տա պա նի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կամ վեր ջի նիս ծա-
նու ցե լու իմ պե րա տիվ պա հանջ: Այ նուա մե նայ նիվ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ եթե պար տա պա նը գրա վոր չի տե ղե կաց վել պար տա տի րոջ իրա վունք ներն այլ ան ձի 
անց նե լու մա սին (պա հան ջը զի ջե լու մա սին), նոր պար տա տերն է կրում դրա բա ցա սա կան 
հետևան քը:

Վե րոգրյա լից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում քննարկ ման առար կա 
դարձ նել եր կու իրա վի ճակ: Առա ջին դեպ քում խոս քը գնում է պա հան ջի զիջ ման այն դեպ-
քե րի մա սին, երբ սկզբնա կան պար տա տե րը, շա րու նա կե լով իր գոր ծու նեու թյու նը, զի ջում 
է իր պա հան ջի իրա վուն քը մեկ այլ ան ձի և պար տա պա նին չի տե ղե կաց նում պա հան ջի 
զիջ ման մա սին: Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ տվյալ դեպ քում պար տա պա նի տե-
սանկ յու նից որևէ խնդիր չի առա ջա նում պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար: Ավելին, 
տվյալ դեպ քում պար տա պա նը կա րող է պար տա վո րու թյու նը կա տա րել սկզբնա կան պար-
տա տի րոջ հան դեպ, որը գոր ծող օրենս դրա կան կար գա վոր ման հա մա ձայն կհա մար վի 
պար տա վո րու թյան պատ շաճ կա տա րում: Փաս տո րեն այս դեպ քում ռիս կը կրում է նոր 
պար տա տե րը և նա պետք է շա հագրգռ ված լի նի պար տա պա նին տե ղե կաց նե լու պա հան-
ջի զիջ ման մա սին: Նշ ված հիմ նա վոր մամբ է նաև, որ օրենս դի րը չի սահ մա նել պա հան ջի 
զիջ ման դեպ քում պար տա պա նին տեղ յակ պա հե լու պար տա դիր պա հանջ:

Երկ րորդ դեպ քում բո լո րո վին այլ է իրա վի ճա կը, երբ պա հան ջի իրա վուն քը իրա-
վա հա ջոր դու թյան (սկզբնա կան պար տա տի րոջ այլ իրա վա բա նա կան ան ձի միա նա լու) 
հետևան քով սկզբնա կան պար տա տի րո ջից փո խանց վում է նոր պար տա տի րո ջը: Ն ման 
իրա վի ճա կում սկզբնա կան պար տա տե րը, որ պես այդ պի սին, դա դա րում է գո յու թյուն 
ունե նա լուց, իսկ նրա պա հան ջի իրա վուն քը անց նում է վեր ջի նիս իրա վա հա ջոր դին: Այս 
պայ ման նե րում, եթե ոչ սկզբնա կան պար տա տե րը, ոչ էլ նրա իրա վա հա ջոր դը, պար տա-
պա նին չեն տե ղե կաց նում իրա վա հա ջոր դու թյան հիմ քով պար տա վո րու թյան պար տա տի-
րոջ փո փո խու թյան մա սին, ապա պար տա պա նի հա մար ստեղծ վում է անո րոշ իրա վի ճակ: 
Մաս նա վո րա պես, պար տա պա նի հա մար անո րոշ է դառ նում, թե հօ գուտ ում պետք է կա-
տա րի պար տա վո րու թյու նը, քա նի որ սկզբնա կան պար տա տերն այլևս գո յու թյուն չու նի: 
Ավե լին, պար տա պա նը ող ջամ տո րեն կա րող է կար ծել, թե պար տա տե րը լու ծար վել է, իսկ 
պար տա վո րու թյու նը դա դա րել է՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 435-րդ հոդ վա ծի հիմ-
քով: 

Վե րոգրյա լից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ եթե առա ջին իրա-
վի ճա կում պար տա պա նը, ան տեղ յակ լի նե լով պա հան ջի զիջ ման մա սին, կա րող էր պար-
տա վո րու թյու նը կա տա րել սկզբնա կան պար տա տի րոջ հան դեպ և դա կհա մար վեր պար-
տա վո րու թյան պատ շաճ կա տա րում, ապա երկ րորդ իրա վի ճա կում պար տա պա նը զրկված 
է նման հնա րա վո րու թյու նից, քա նի որ սկզբնա կան պար տա տերն այլևս գո յու թյուն չու նի: 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, 
որ իրա վա հա ջոր դու թյամբ (սկզբնա կան պար տա տի րոջ այլ իրա վա բա նա կան ան ձի միա-
նա լու) պար տա տի րոջ ան ձի փո փո խու թյան դեպ քում պար տա վո րու թյու նը խախ տե լիս 
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պար տա պա նի հա մար ան բա րեն պաստ հետևանք նե րը կա րող են վրա հաս նել այն դեպ-
քում, երբ պար տա պանն իրա զեկ ված է եղել պար տա տի րոջ փո փո խու թյան մա սին: Այլ 
կերպ ասած՝ տվյալ դեպ քում նոր պար տա տե րը պար տա պա նից կա րող է պա հան ջել 
պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու հա մար հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րով նա խա տես-
ված տո կոս նե րը և/ կամ տույ ժե րը կամ օրեն քով սահ ման ված տո կոս նե րը, եթե սկզբնա-
կան պար տա տե րը (կամ իրա վա հա ջոր դը) պար տա պա նին տե ղե կաց րել է իրա վա հա ջոր-
դու թյան մա սին:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Խա չիկ Կոս յա նի և Բան կի իրա վա նա խորդ 
‹‹Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ի միջև 28.06.2013 թվա կա նին կնքվել է վար կա յին 
պայ մա նա գիր, որով ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ն Խա չիկ Կոս յա նին տրա-
մա դրել է 7.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով վարկ, իսկ վար կի մար ման ժամ կետ է սահ ման վել 
28.06.2018 թվա կա նը: ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ն 2016 թվա կա նին վե րա-
կազ մա կերպ վել է միա նա լու եղա նա կով ‹‹ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ›› ԲԲԸ-ին, և վեր ջինս շա րու-
նա կել է իր գոր ծու նեու թյու նը որ պես իրա վա հա ջորդ: Այ նու հետև Բան կի դի մու մի հի ման 
վրա Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի վճռով Խա չիկ Կոս յա նը ճա նաչ վել է սնանկ: Բան կը՝ որ պես պար տա-
տեր, ներ կա յաց ված դի մու մով խնդրել է Խա չիկ Կոս յա նի նկատ մամբ իր՝ 4.285.629,92 
ՀՀ դրա մի չա փով պա հան ջը հաս տա տել և գրան ցել որ պես ապա հով ված պա հանջ: 
Բան կի պա հան ջին կից ներ կա յաց ված թիվ 0127-է/2013է վար կա յին պայ մա նագ րի գրա-
ֆի կի հա մա ձայն՝ վեր ջին վճա րու մը եղել է 10.10.2016 թվա կա նին, իսկ 18.07.2017 թվա-
կա նի դրու թյամբ վար կի մնա ցոր դը կազ մել է 3.351.291,90 ՀՀ դրամ: Այ նու հետև սնան-
կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից ներ կա յաց վել է պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի 
նախ նա կան ցու ցա կը, որի դեմ Խա չիկ Կոս յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված 
առար կու թյան հա մա ձայն՝ Խա չիկ Կոս յա նը զրկված է եղել ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան 
բանկ›› ԲԲԸ-ի հան դեպ ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը մա րե լու հնա րա վո րու թյու-
նից՝ իրա վա հա ջոր դու թյան մա սին ծա նուց ված չլի նե լու հետևան քով: Հաշ վի առ նե լով, 
որ ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ի նկատ մամբ 05.09.2016 թվա կա նի դրու թյամբ 
ունե ցել է 3.351.299,50 ՀՀ դրա մի չա փով չմար ված պար տա վո րու թյուն՝ Խա չիկ Կոս յանն 
ըն դու նել է Բան կի պա հան ջը միայն վար կի մայր գու մա րի մա սով և խն դրել է Բան կի 
պա հան ջը գրան ցել 3.351.299,50 ՀՀ դրա մի չա փով:

Դա տա րա նի որոշ մամբ հաս տատ վել է սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի պա-
հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը և Բան կի պա հան ջը 4.185.629,92 ՀՀ դրա մի չա փով 
գրանց վել է որ պես ապա հով ված պա հանջ: Նույն որոշ մամբ Դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ վար կա յին պայ մա նագ րում առ կա չէ որևէ դրույթ, որով կհիմ նա վոր վի ‹‹ Զար գաց ման 
հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ի վե րա կազ մա կերպ վե լու կամ այլ իրա վա բա նա կան ան ձի միա նա-
լու պա րա գա յում վեր ջի նիս՝ Խա չիկ Կոս յա նին տե ղե կաց նե լու պար տա կա նու թյու նը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, իրա վա չափ հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գումն առ 
այն, որ Բան կը չի կրել իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կերպ ման և այդ հիմ քով պար-
տա տի րոջ իրա վունք ներն իրեն անց նե լու դեպ քում պար տա պա նին ծա նու ցե լու պար տա-
կա նու թյուն, վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժել է:

Վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով Վե րա-
քննիչ 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, որ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ 2016 
թվա կա նից իրա վա հա ջոր դու թյան հիմ քով ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ն, որ-
պես այդ պի սին, դա դա րել է գո յու թյուն ունե նա լուց. որ պես իրա վա հա ջորդ գոր ծել է 
‹‹ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ›› ԲԲԸ-ն, ին չի մա սին Խա չիկ Կոս յա նը չի տե ղե կաց վել: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ տվյալ դեպ քում պար տա պան Խա չիկ Կոս յա նի 
հա մար առա ջա ցել է անո րոշ իրա վի ճակ. գո յու թյուն չի ունե ցել ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան 
բանկ›› ԲԲԸ-ն, որի հան դեպ նա ունե ցել է չկա տար ված պար տա վո րու թյուն, հետևա բար՝ 
Խա չիկ Կոս յա նը չի իմա ցել, թե հօ գուտ ում պետք է կա տա րի պար տա վո րու թյու նը, որ պի-
սի պայ ման նե րում Խա չիկ Կոս յանն իրե նից ան կախ պատ ճառ նե րով, չի կա տա րել վար կի 
մար ման վճա րում նե րը: 
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Ավե լին, Բան կի պա հան ջին կից ներ կա յաց ված պայ մա նագ րի գրա ֆի կի հա մա ձայն՝ 
վար կա յին պար տա վո րու թյան վճա րում նե րը 2013 թվա կա նի հու լի սից մինչև 10.10.2016 
թվա կա նը կա տար վել են, այ սինքն՝ մինչև իրա վա հա ջոր դու թյու նը Խա չիկ Կոս յա նը չի խու-
սա փել պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուց, ին չից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 
է, որ 10.10.2016 թվա կա նից հե տո հեր թա կան վճա րում նե րը չեն կա տար վել իրա վա հա ջոր-
դու թյան մա սին ծա նուց ված չլի նե լու հետևան քով:

Վե րոգրյա լից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստեղծ ված իրա-
վի ճա կում Բան կը՝ պար տա վո րու թյան կե տան ցի հիմ քով տո կոս ներ պա հան ջե լու հա մար, 
նախ և առաջ պար տա վոր էր իրա վա հա ջոր դու թյան մա սին տե ղե կաց նել Խա չիկ Կոս յա-
նին: Իրա վա հա ջոր դու թյան մա սին վեր ջի նիս ծա նու ցե լուց հե տո թույլ տրված պար տա վո-
րու թյան կե տան ցի առ կա յու թյան դեպ քում միայն Բան կը կա րող էր պա հան ջել հա մա պա-
տաս խան տո կոս նե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այս դեպ քում Խա չիկ Կոս յա նը չպետք է կրի 
իրա վա հա ջոր դու թյան մա սին ‹‹ Զար գաց ման հայ կա կան բանկ›› ԲԲԸ-ի կամ Բան կի կող-
մից չծա նուց վե լու հետևան քով առա ջա ցած ան բա րեն պաստ հետևանք նե րը: 

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, հետևա բար առ կա է նոր քննու թյան անհ րա-
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 մանք նե րը պար զե լու հա մար:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում նշված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոնշ յալ 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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը՝ ‹‹ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ›› ԲԲԸ-ի 
կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սով, ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան 
ուղար կե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա րա նի 02.08.2019 թվա կա նի որո շու մը և գոր ծը՝ ‹‹ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ›› ԲԲԸ-ի պա-
հան ջի մա սով, ուղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

2. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԴ/4101/02/18  
2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԴ/4101/02/18
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Հ. Ենոք յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մկրտչ յան 

Գ. Խան դան յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

 
2020 թվա կա նի օգոս տո սի 07-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Անե տա 

Սարգս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 20.09.2019 
թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի «ՀՍՌ Ֆա րի նա» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա հակ յա նի ընդ դեմ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի, 
եր րորդ ան ձինք ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի, «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ի՝ գու-
մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա-

հակ յա նը պա հան ջել է Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նից բռնա գան ձել 2.736.036 ՀՀ դրամ: 
03.05.2018 թվա կա նին դա տա րան ներ կա յաց ված՝ պա հան ջի չափն ավե լաց նե լու մա-

սին միջ նոր դու թյամբ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա հակ-
յա նը պա հան ջել է Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նից բռնա գան ձել 5.896.037,52 ՀՀ դրամ:

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ն. Ավե տիս-
յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 14.05.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի. 
վճռվել է Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 2.736.036 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես պարտ քի գու մար, իսկ հայ ցը՝ մնա ցած մա սով, մեր ժել:
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
20.09.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 14.05.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։ 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա/Ձ Ար թուր Ասո 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 քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 289րդ, 290րդ, 

294րդ, 296րդ, 298րդ, 448րդ և 521րդ հոդ ված նե րը, 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը պատ շաճ ուսում նա սի րու թյան և գնա հատ ման չի են թար կել 

հայ ցա պա հան ջի հիմ քում դրված ապա ցույց նե րը՝ հար կա յին հա շիվ նե րը, և հաշ վի չի առել, 
որ դրանք ստո րագրված ու վա վե րաց ված չեն եղել Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի կող մից: Այն 
հան գա ման քը, որ հար կա յին հա շիվ նե րը ստո րագրվել են միայն այդ հա շի վը դուրս գրե լու 
իրա վունք ունե ցող ան ձի կող մից, չի կա րող պար տա վո րու թյուն առա ջաց նել մեկ այլ ան ձի 
հա մար, քա նի որ բա ցա կա յում է պա տաս խա նո ղի հա մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ-
տու թյու նը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը 20.09.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հղում է կա տա րել Վճռա բեկ 
դա տա րա նի թիվ ԵՇԴ/0724/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 17.09.2018 թվա կա նի որոշ մա-
նը, սա կայն կա յաց րել է դրան հա կա սող որո շում, քա նի որ հաշ վի չի առել, որ հար կա յին 
հա շիվ նե րը ստո րագրված չեն Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի կող մից։ 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է ամ բող ջու թյամբ բե կա նել 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի 20.09.2019 թվա կա նի որո շու մը և «կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ 
մեր ժել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա հակ յա նի ներ կա յաց-
րած հայ ցա դի մու մը»։

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը՝
1) Ըն կե րու թյու նը 14.05.2015 թվա կա նին, 27.05.2015 թվա կա նին, 26.12.2016 թվա-

կա նին և 29.12.2016 թվա կա նին է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրս է գրել ընդ հա նուր 
2.736.036 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ ապ րանք ներ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նին մա տա կա րա-
րե լու վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խա նա բար թիվ Ա5083551425, թիվ Ա9011253811, թիվ 
Ա5335148730, թիվ Ա8933371084 է լեկտ րո նա յին հար կա յին հա շիվ նե րը: Է լեկտ րո նա յին 
հար կա յին հա շիվ ներն Ըն կե րու թյան անու նից վա վե րաց վել են (հաս տատ վել են) ոմն 
Ռազ միկ Սարգս յա նի է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյամբ: Հար կա յին հա շիվ նե րը պա րու-
նա կում են ապ րանք ներ մա տա կա րա րող (ա ռա քող) և ապ րանք ներ ձեռք բե րող ան ձանց 
տվյալ նե րը, մա տա կա րար վող ապ րանք նե րի ան վա նու մը, չափ ման միա վո րը, քա նա կը, 
միա վո րի գի նը, ար ժե քը, ԱԱՀ դրույ քա չա փը, ԱԱՀ գու մա րը, ընդ հա նուր ար ժե քը։ Ա/Ձ 
Ար թուր Ասո յա նի անու նից հար կա յին հա շիվ նե րը վա վե րաց ված և հաս տատ ված չեն Ա/Ձ 
Ար թուր Ասո յա նի կամ որևէ այլ ան ձի կող մից (գ.թ. 10-13):

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 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քի 
առ կա յու թյամբ, այն է՝ 
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1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող 
է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի 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 296-րդ, 450-րդ հոդ ված նե րին տրված մեկ նա բա նու թյու նը հա կա սում է 
թիվ ԵՇԴ/0724/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նի 17.09.2018 թվա կա-
նի որոշ ման մեջ տվյալ նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյա նը,

2) Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
296-րդ, 450-րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 
թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53-րդ հոդ վա ծի այն պի սի խախ տում, որով խա թար վել է 
ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Վե րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք մի կող մի՝ ապ րանք ներ մա տա
կա րա րո ղի՝ է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրս գրված և է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյամբ վա
վե րաց ված (հաս տատ ված) հար կա յին հա շի վը կա րող է դիտ վել բա վա րար կող մե րի միջև 
մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու 
հա մար, եթե այդ հա շի վը ստո րագրված չէ մյուս կող մի՝ ապ րանք ներ ձեռք բե րո ղի կող մից: 

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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 
կամ դրանց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 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 անհ րա ժեշտ է եր կու 
կող մի (երկ 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 294-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարք նե-
րը կնքվում են բա նա վոր կամ գրա վոր (հա սա րակ կամ նո տա րա կան) ձևով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 296-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գրա վոր 
գոր ծար քը պետք է կնքվի փաս տա թուղթ կազ մե լու մի ջո ցով, որն ար տա հայ տում է գոր-
ծար քի բո վան դա կու թյու նը և ստո րագրված է գոր ծարք կնքող ան ձի կամ ան ձանց կամ 
նրանց կող մից պատ շաճ ձևով լիա զոր ված ան ձանց կող մից: Երկ կողմ (բազ մա կողմ) գոր-
ծարք նե րը կա րող են կնքվել նույն օրենսգրքի 450 հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ կե տե րով նա խա-
տես ված եղա նակ նե րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ օրեն քով, այլ իրա վա կան 
ակ տե րով և կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ կա րող են սահ ման վել լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ, 
որոնց պետք է հա մա պա տաս խա նի գոր ծար քի ձևը (ո րո շա կի ձևաթղ թի վրա կնքե լը, կնի-
քով դրոշմ ված լի նե լը և այլն), և կա րող են նա խա տես վել այդ պա հանջ նե րը չպահ պա նե լու 
հետևանք ներ (…): Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարք ներ կնքե լիս ստո րագ-
րու թյուն նե րի մե խա նի կա կան և պատ ճե նա հան ման այլ մի ջոց նե րով ֆաք սի միլ վե րար-
տա դրու թյուն նե րի, է լեկտ րո նա յին թվա յին ստո րագ րու թյան կամ իր ստո րագ րու թյան այլ 
նմա նօ րի նա կի օգ տա գոր ծում թույ լատր վում է օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ 
կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի 
հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե րին զրկում է ի հաս տա տումն 
գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի՝ վկա նե րի ցուց մունք ներ վկա յա կո չե լու, սա կայն նրանց չի 
զրկում գրա վոր և այլ ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու իրա վուն քից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ օրեն քում կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյու նում ուղ ղա կի նշված դեպ քե րում 
գոր ծար քի հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը հան գեց նում է դրա ան վա վե րու թյան: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 448-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա-
նա գի րը հա մար վում է կնքված, եթե կող մե րի միջև պա հանջ վող ձևով հա մա ձայ նու թյուն 
է ձեռք բեր վել պայ մա նագ րի բո լոր էա կան պայ ման նե րի վե րա բեր յալ: Էա կան են հա-
մար վում պայ մա նագ րի առար կա յի մա սին պայ ման նե րը, օրեն քում կամ այլ իրա վա կան 
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ակ տե րում որ պես էա կան նշված կամ պայ մա նագ րի տվյալ տե սա կի հա մար անհ րա ժեշտ 
պայ ման նե րը, ինչ պես նաև այն բո լոր պայ ման նե րը, որոնց վե րա բեր յալ կող մե րից մե կի 
հայ տա րա րու թյամբ պետք է հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բեր վի: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը կնքվում է կող մե րից մե կի օֆեր տան (պայ մա նա գիր կնքե լու 
առա ջար կը) ուղար կե լու և մյուս կող մի դրա ակ ցեպ տի (ա ռա ջար կը ըն դու նե լու) մի ջո ցով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 449-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա-
գի րը կնքված է հա մար վում օֆեր տա ուղար կած ան ձի կող մից դրա ակ ցեպտն ստա նա լու 
պա հից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե օրեն քին հա մա պա տաս խան, պայ-
մա նա գիր կնքե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաև հանձ նել գույք, պայ մա նա գի րը կնքված է 
հա մար վում հա մա պա տաս խան գույ քը հանձ նե լու պա հից (հոդ ված 177): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 450-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա-
գի րը կա րող է կնքվել գոր ծարք նե րը կնքե լու հա մար նա խա տես ված ցան կա ցած ձևով, եթե 
տվյալ տե սա կի պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար օրեն քով որո շա կի ձև սահ ման ված չէ: Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գի րը գրա վոր ձևով կա րող է կնքվել կող մե րի 
ստո րագ րու թյամբ մեկ փաս տա թուղթ կազ մե լու, ինչ պես նաև փոս տա յին, հե ռագ րա յին, 
հե ռա տի պա յին, հե ռա խո սա յին, է լեկտ րո նա յին հա ղոր դակ ցու թյան կամ կա պի այլ մի ջոց-
նե րով տե ղե կու թյուն կամ հա ղոր դագ րու թյուն (փաս տա թուղթ) փո խա նա կե լու մի ջո ցով, 
որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հաս տա տե լու դրա իս կու թյու նը և ճշգ րիտ որո շե լու, որ 
այն ել նում է պայ մա նագ րի կող մից: (...) Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ-
րի գրա վոր ձևը պահ պան ված է հա մար վում, եթե պայ մա նա գիր կնքե լու գրա վոր առա-
ջարկն ըն դուն ված է նույն օրենսգրքի 454 հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման ված կար գով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 454-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ օֆեր տա 
ստա ցած ան ձի կող մից դրա ակ ցեպ տի հա մար սահ ման ված ժամ կե տում դրա նում նշված 
պայ մա նագ րի պայ ման նե րը կա տա րե լու ուղ ղու թյամբ գոր ծո ղու թյուն նե րը ձեռ նար կե լը 
(ապ րանք ներ բեռ նե լը, աշ խա տանք ներ կա տա րե լը, ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լը, հա մա-
պա տաս խան գու մար վճա րե լը և այլն) հա մար վում է ակ ցեպտ, եթե այլ բան նա խա տես-
ված չէ օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ նշված չէ օֆեր տա յում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 521-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ մա տա կա-
րար ման պայ մա նագ րով ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող մա տա-
կա րար-վա ճա ռո ղը պար տա վոր վում է իր ար տա դրած կամ գնած ապ րանք նե րը պայ մա-
նա վոր ված ժամ կե տում (ժամ կետ նե րում) հանձ նել գնոր դին՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նեու թյուն իրա կա նաց նե լու կամ անձ նա կան, ըն տա նե կան, տնա յին կամ այլ նմա նօ րի նակ 
օգ տա գործ ման հետ չկապ ված նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար: Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մա տա կա րար ման պայ մա նա գի րը կնքվում է գրա վոր: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը «ԴԵԿՈՐՊՐՈՖ» ՍՊԸն «ԿՈՐՈՎ ԲԱԶՈՒԿ» ՍՊԸի քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով ան դրա դար ձել է մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյանն 
այն դեպ քում, երբ կող մե րի միջև թեև մա տա կա րար ման պայ մա նա գիր չի կնքվել, սա կայն 
կող մե րը ստո րագ րել են հար կա յին հա շիվ ներ:

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է, որ ինչ պես ցան կա ցած 
պայ մա նա գիր, ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման պայ մա նա գի րը ևս կա մա յին ակտ է, որն 
ուղղ ված է որո շա կի իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նե լուն: Այ սինքն՝ ապ րանք նե րի 
մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե րու թյան առա ջաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պայ
մա նագ րի կող մե րը հստա կո րեն դրսևո րեն իրենց կա մա հայտ նու թյունն ապ րանք նե րի մա
տա կա րար ման պայ մա նա գիր կնքե լու վե րա բեր յալ, և այդ կամքն ուղղ ված լի նի մա տա կա-
րար-վա ճա ռո ղի դեպ քում՝ իր ար տա դրած կամ գնած ապ րանք նե րը պայ մա նա վոր ված 
ժամ կե տում (ժամ կետ նե րում) գնոր դին հանձ նե լուն, իսկ գնոր դի դեպ քում՝ այդ ապ րանք-
ներն ըն դու նե լուն և  դրանց հա մար որո շա կի գու մար վճա րե լուն: Ն ման կամ քի դրսևո րու մը 
և  դրա իրա կա նաց մանն ուղղ ված անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը, սա-
կայն, դեռևս բա վա րար չէ ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե րու թյան առ-
կա յու թյան փաստն ար ձա նագ րե լու հա մար: Միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է, որ կող մե րի 
կա մա հայտ նու թյունն ամ րապնդ ված և ձևա կերպ ված լի նի ՀՀ օրենս դրու թյամբ գոր ծար քի 
տվյալ տե սա կի հա մար սահ ման ված կար գով:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման պայ-
մա նա գի րը գրա վոր ձևով կնքվող գոր ծարք է, որի ուժով ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նեու թյուն իրա կա նաց նող մա տա կա րար-վա ճա ռո ղը պար տա վոր վում է իր ար տա դրած 
կամ գնած ապ րանք նե րը պայ մա նա վոր ված ժամ կե տում (ժամ կետ նե րում) հանձ նել գնոր-
դին՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նե լու կամ անձ նա կան, ըն տա նե-
կան, տնա յին կամ այլ նմա նօ րի նակ օգ տա գործ ման հետ չկապ ված նպա տակ նե րով օգ-
տա գոր ծե լու հա մար: Ընդ որում, օրենս դի րը, ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման պայ մա-
նագ րի հա մար պար տա դիր հա մա րե լով գրա վոր ձևը, միևնույն ժա մա նակ որևէ նշում չի 
կա տա րել այդ ձևը չպահ պա նե լու հետևանք նե րի մա սին, որի դեպ քում գոր ծում է [այն] 
կա նո նը, որի հա մա ձայն՝ կող մե րը զրկված չեն վե ճի դեպ քում ի հա վաս տումն ապ րանք-
նե րի մա տա կա րար ման պայ մա նագ րի և  դրա պայ ման նե րի գրա վոր ու այլ ապա ցույց ներ 
ներ կա յաց նե լու իրա վուն քից: Ավե լին՝ օրենս դի րը նաև չի սահ մա նել գրա վոր ապա ցույց-
նե րի սպա ռիչ ցան կը՝ 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 պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող ցան կա ցած գրա վոր 
ապա ցույց, որը կա րող է տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կել և գոր ծում առ կա այլ ապա ցույց-
նե րի հետ հա մա դրու թյան արդ յուն քում հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա րա նին պար զե լու 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և 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 մանք նե րի առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծել է իրա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 11.10.2010 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.2011 թվա կա նին ուժի 
մեջ մտած և 23.06.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած «Հար կա յին հա շիվ նե րի դուրսգրման, 
հար կա յին հա շիվ նե րի սե րիա յի և հա մա րի գե նե րաց ման կար գե րը հաս տա տե լու մա-
սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 1504-Ն որոշ մամբ հաս տատ ված «Է լեկտ րո նա յին եղա նա-
կով հար կա յին հա շիվ նե րի դուրսգրման» կար գի, ինչ պես նաև 05.12.2013 թվա կա նին ըն-
դուն ված, 28.12.2013 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 23.06.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած 
«Առաք վող կամ տե ղա փոխ վող ար տա դրանք նե րը, ապ րանք ներն ուղեկ ցող և մա տուց վող 
ծա ռա յու թյուն նե րի (կա տար վող աշ խա տանք նե րի) հաշ վար կա յին փաս տաթղ թե րի է լեկտ-
րո նա յին եղա նա կով դուրսգրման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
թիվ 1364-Ն որոշ ման հա վել վա ծով հաս տատ ված «Առաք վող կամ տե ղա փոխ վող ար տա-
դրանք նե րը, ապ րանք ներն ուղեկ ցող և մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի (կա տար վող աշ-
խա տանք նե րի) հաշ վար կա յին փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրսգրման 
կար գի», նույն որոշ մամբ հաս տատ ված ար տա դրանք նե րի, ապ րանք նե րի առաք ման հա-
շիվ-ապ րան քագ րի ձևի վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րը: 

Նշ ված իրա վա կան ակ տե րի հա մա պա տաս խան նոր մե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման վել են 
է լեկտ րո նա յին եղա նա կով հար կա յին հա շիվ նե րի դուրսգրման վե րա բեր յալ հա մա պա-
տաս խան կար գեր: Ընդ որում, է լեկտ րո նա յին եղա նա կով հար կա յին հա շիվ դուրս գրե լու 
իրա վա սու թյուն է վե րա պահ վել օրեն քի հա մա ձայն ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող 
հա մար վող այն ան ձանց, ով քեր հար կա յին մարմ նից ստա ցել են է լեկտ րո նա յին ծած կա-
գիր և գաղտ նա բառ: Է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրս գրվող բո լոր հար կա յին հա շիվ նե րը 
պետք է պա րու նա կեն տվյալ տե սա կի հաշ վի հա մար պար տա դիր հա մար վող տե ղե կու-
թյուն նե րը, այդ թվում՝ հա մա պա տաս խան գոր ծար քի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, ունե նան 
չկրկնվող և սահ ման ված կար գով գե նե րաց ված սե րիա ու հա մար, որը հա շի վը նույ նա կա-
նաց նող հիմ նա կան վա վե րա պայ մանն է, ինչ պես նաև պար տա դիր վա վե րաց վեն (հաս-
տատ վեն) նման իրա վա սու թյուն ունե ցող առնվազն մեկ ան ձի է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու-
թյամբ: Ընդ որում, լրաց ված հար կա յին հա շի վը չի կա րող վա վե րաց վել է լեկտ րո նա յին 
ստո րագ րու թյամբ, եթե դրա նում լրաց ված չէ հար կա յին հաշ վում պար տա դիր լրաց ման 
են թա կա որևէ տվյալ (վա վե րա պայ ման): Հետևա բար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է, որ եթե հար կա յին հա շի վը վա վե րաց ված է (հաս տատ ված է) է լեկտ րո նա յին 
ստո րագ րու թյամբ, և եթե այլ բան ապա ցուց ված չէ, ապա դա նշա նա կում է, որ հար կա յին 
հա շի վը պա րու նա կում է բո լոր անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը, իսկ այն է լեկտ րո նա յին 
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ստո րագ րու թյամբ վա վե րաց րած և հաս տա տած ան ձինք նման իրա վա սու թյուն ունե ցող 
ան ձինք են, որոնց կող մից հար կա յին հա շի վը վա վե րաց նե լը և հաս տա տե լը կա րող է վկա-
յել մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն ներ առա ջաց նե լու կա մա հայտ նու թյան մա սին:

Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ մա տա կա րար ման գրա վոր 
պայ մա նա գիր կնքված չլի նե լու դեպ քում մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են 
հաս տատ վել է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրս գրված հաշ վար կա յին փաս տաթղ թով՝ պայ
մա նով, որ վեր ջինս պա րու նա կի մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը 
հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ և ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ
ված ձևին հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն նե րը, վա վե րաց ված և հաս տատ ված լի նի ինչ
պես ապ րանք ներ մա տա կա րա րող ան ձի, այն պես էլ գնոր դի՝ նման փաս տաթղ թե րը վա վե
րաց նե լու կամ հաս տա տե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող ան ձի կող մից, այդ թվում՝ վեր ջի նիս 
է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյամբ (տե՛ս «ԴԵԿՈՐՊՐՈՖ» ՍՊԸն  «ԿՈՐՈՎ ԲԱԶՈՒԿ» ՍՊԸի 
թիվ ԵՇԴ/0724/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.09.2018 թվա կա նի 
որո շու մը):

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րում հա վե լել, որ մա տա կա րար ման գրա վոր պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան պայ ման
նե րում մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի հա մար էա կան հա մար վող պայ ման նե րի՝ 
կող մե րի, ապ րանք նե րի ան վան ման, քա նա կի, գնի, մա տա կա րար ման ժամ կե տի մա սին տե
ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող հար կա յին հա շի վը, որը հաս տատ ված է (ստո րագրված է) միայն 
ապ րանք ներ մա տա կա րա րող ան ձի կող մից, չի կա րող գնա հատ վել որ պես անհ րա ժեշտ և 
բա վա րար գրա վոր ապա ցույց՝ կող մե րի միջև մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե րու թյան առ
կա յու թյան փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար։ Ն ման փաս տը հաս տատ ված որա կե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է նաև մյուս կող մի՝ ապ րանք ներ ձեռք բե րո ղի՝ այդ հա շիվն ստա նա լու 
փաս տը հաս տա տող է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյու նը, որ պես զի հիմ նա վոր վի նաև վեր ջի
նիս կա մա հայտ նու թյու նը՝ ուղղ ված մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի առա ջաց մա նը: 

Այս պի սով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հար կա յին հա շի վը կա րող է գնա
հատ վել որ պես մա տա կա րար ման հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րող անհ
րա ժեշտ և բա վա րար գրա վոր ապա ցույց բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ այն վա վե րաց ված 
և հաս տատ ված է ինչ պես ապ րանք ներ մա տա կա րա րող ան ձի, այն պես էլ գնոր դի 
(ապ րանք ներ ձեռք բե րո ղի)՝ նման փաս տաթղ թե րը վա վե րաց նե լու կամ հաս տա տե լու 
իրա վա սու թյուն ունե ցող ան ձի կող մից։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյունն է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրս է 
գրել Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նին ընդ հա նուր 2.736.036 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ ապ րանք ներ 
մա տա կա րա րե լու վե րա բեր յալ հար կա յին հա շիվ ներ, որոնք է լեկտ րո նա յին եղա նա կով 
հաս տատ ված (ստո րագրված են) միայն Ըն կե րու թյան կող մից, իսկ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի 
անու նից որևէ ստո րագ րու թյուն առ կա չէ հար կա յին հաշ վի վրա:

Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի կող մից չեն ներ կա յաց վել 
ապա ցույց ներ իր կող մից վկա յա կոչ ված այն փաս տե րը հաս տա տե լու հա մար, որ կող մե-
րի միջև գոր ծարք չի կնքվել, ներ կա յաց ված հար կա յին հա շիվ նե րով ապ րանք չի մա տա-
կա րար վել և հար կա յին հա շիվ նե րը չեն հաս տատ վել Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի կող մից: Վե-
րոգրյա լի հի ման վրա Դա տա րանն Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րա րել է մաս նա կի՝ վճռել 
է Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 2.736.036 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
պարտ քի գու մար (պա հան ջի մնա ցած մա սով պա տաս խա նո ղի միջ նոր դու թյան հի ման 
վրա Դա տա րա նը կի րա ռել է հայ ցա յին վա ղե մու թյուն և հայցն այդ մա սով մեր ժել է):

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ ի հաս տա տումն Ըն կե րու թյան և 
Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի միջև ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի առ կա յու թյան՝ ներ կա յաց վել են գրա վոր ապա ցույց ներ՝ է լեկտ րո նա յին եղա նա կով 
դուրս գրված հար կա յին հա շիվ ներ, եկել է այն եզ րա հանգ ման, որ Դա տա րանն իրա վա-
ցիո րեն է դրանք դրել հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում։ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, վկա յա-
կո չե լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԵՇԴ/0724/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա-
յաց ված որո շու մը, եկել է այն եզ րա հանգ ման, որ ներ կա յաց ված հար կա յին հա շիվ նե րը 
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հա մա պա տաս խա նում են ՀՀ օրենս դրու թյամբ և վե րոնշ յալ որոշ ման իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րով բա ցա հայտ ված պա հանջ նե րին և մեր ժել է Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի ներ կա յա-
ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը՝ Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում 
ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, 
ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա-
կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը 
կորց րած 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 քանչ յուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր 
ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ:

Ընդ որում, հա ման ման կար գա վո րում առ կա է նաև սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վե րա
քննիչ բո ղո քի քննու թյան պա հին գոր ծող՝ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 
թվա կա նին ուժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66րդ հոդ
վա ծով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ապա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցին, 
նախ կի նում կա յաց ված 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 օբ յեկ 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 լիու թյան, 
թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից: Ընդ 
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 բեր յալ: Ապա ցույց նե-
րի գնա հա տու մը բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից հե տապն դում 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 զանգ վա ծից կա տար ված հետևու թյուն նե րի ճշմար տա ցիու թյան վե րա-
բեր յալ կաս կած նե րը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ապա ցույց նե րի ան բա վա րար 
լի նե լու դեպ քում գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ 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 
ըստ էու 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 (տե՛ս «Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի րու թյունն 
ընդ դեմ Մա սիս Ղա զանչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0483/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն իրա կա-
նաց րել գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ գնա հա տում՝ 
ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ չնա յած Ըն կե րու թյու նը սույն գոր ծով ներ կա յաց րել է 
Ըն կե րու թյան կող մից է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրս գրված՝ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նին 
ընդ հա նուր 2.736.036 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ ապ րանք ներ մա տա կա րա րե լու վե րա բեր-
յալ է լեկտ րո նա յին հար կա յին հա շիվ ներ, սա կայն դրանք վա վե րաց ված և հաս տատ ված 
չեն Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի անու նից: Ավե լին, սույն գոր ծով ոչ միայն չի ներ կա յաց վել Ըն կե-
րու թյան և Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի միջև կնքված մա տա կա րար ման պայ մա նա գիր, այլ նաև 
գոր ծում առ կա չեն այլ ապա ցույց ներ այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան կող մից է լեկտ րո նա յին 
եղա նա կով հար կա յին հա շիվ ներ դուրս գրե լուց հե տո են թա դրա բար առ կա մա տա կա րար-
ման պայ մա նագ րի կա տար ման ուղ ղու թյամբ որևէ գոր ծո ղու թյուն ներ են ձեռ նարկ վել Ա/Ձ 
Ար թուր Ասո յա նի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշված հար կա-
յին հա շիվ նե րը գնա հա տե լիս հաշ վի չի առել, որ դրանք Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի կամ վեր-
ջի նիս անու նից նման փաս տաթղ թե րը վա վե րաց նե լու կամ հաս տա տե լու իրա վա սու թյուն 
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ունե ցող ան ձի կող մից վա վե րաց ված և հաս տատ ված չեն, ին չի արդ յուն քում Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը ոչ իրա վա ցիո րեն եկել է այն եզ րա հանգ ման, որ նշված հար կա յին հա շիվ նե-
րը հա մա պա տաս խա նում են ՀՀ օրենս դրու թյամբ սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նի թիվ ԵՇԴ/0724/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված որոշ մամբ բա ցա հայտ-
ված պա հանջ նե րին: Մինչ դեռ վե րոգրյալ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել 
է հար կա յին հա շիվ նե րի երկ կող մա նի հաս տատ ված լի նե լու հան գա ման քը: Հետևա բար 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի հետևու թյու նը հա կա սել է թիվ ԵՇԴ/0724/02/17 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 296-րդ, 450-րդ հոդ ված նե րին տրված մեկ նա-
բա նու թյա նը, որն էլ հան գեց րել է սույն գոր ծի սխալ լուծ ման: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյու-
նը, ի հաս տա տումն Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի հետ ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման իրա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տի առ կա յու թյան, որ պես գրա վոր ապա ցույց ներ կա յաց րել 
է միայն է լեկտ րո նա յին եղա նա կով դուրս գրված հար կա յին հա շիվ նե րը, և գոր ծում 
առ կա չեն այլ ապա ցույց ներ, որոնք կա րող են տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կել կող մե րի 
միջև ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տի առ կա յու-
թյան մա սին։ Հետևա բար, միայն նման միա կող մա նի հաս տատ ված հար կա յին հա շիվ նե-
րը բա վա րար չեն հաս տատ ված հա մա րե լու Ըն կե րու թյան և Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի միջև 
ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տի առ կա յու թյու նը, 
որ պի սի պայ ման նե րում Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի հայ ցը են թա-
կա էր մերժ ման: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, սխալ մեկ նա բա նե լով նյու թա-
կան իրա վուն քի նոր մը և թույլ տա լով դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մի խախ տում, ոչ 
իրա վա չափ եզ րա հանգ ման են եկել՝ բա վա րա րե լով Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վար չի հայ ցը:

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 390րդ հոդ վա ծի 2րդ և 3րդ մա
սե րի հիմ քե րով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր։ Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 
արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա-
յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված 
այլ ծախ սե րից: 
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի՝ «Դա տա կան ծախ սե րը» վեր տա ռու թյամբ 
10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

«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 րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

«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 բեր յալ 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, 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 կա յի նկատ մամբ ինք նու րույն պա հանջ ներ ներ-
կա յաց նող եր րորդ անձ, առանց լիա զո րագ րի հան դես է գա լիս պար տա պա նի անու նից:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քով սահ ման ված իր 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-
րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար կա ռա վա րիչն ազատ վում է պե տա կան տուր քի 
վճա րում նե րից: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի՝ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյան 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:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա կար գա վո րում նե րից հետևում է, որ պար տա պա նի սնանկ ճա-
նաչ վե լուց հե տո պար տա պա նի անու նից դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու իրա վունքն 
իրաց նում է վեր ջի նիս կա ռա վա րի չը, որը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով ազատ ված է դա տա րան ներ ներ կա յաց վող հայ ցա դի մում նե րի, 
դի մում նե րի, վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր-
քի վճա րում նե րից: Օրենս դրա կան նման կար գա վոր ման հիմ քում, ըստ էու թյան, ըն կած է 
այն տրա մա բա նու թյու նը, որ կա ռա վա րի չը հայց հա րու ցում կամ պար տա պա նի մաս նակ-
ցու թյամբ դա տա վա րու թյուն նե րին ներգ րավ վում է պար տա պա նի անու նից, հետևա բար՝ 
նրա վրա պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կա րող դրվել այլ ան ձի 
իրա վունք ներն ու օրի նա կան շա հերն ի պաշ տո նե իրա կա նաց նե լու հա մար: Ն ման եզ-
րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ պե տու թյու նը, որ պես ան-
ձի հիմ նա րար իրա վունք հռչա կե լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը, կոնկ րետ 
երաշ խիք ներ է նա խա տե սում այդ իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար՝ ընդ 
որում, որո շա կի խումբ ան ձանց հա մար սահ մա նե լով նաև հա վել յալ երաշ խիք ներ, ինչ-
պես օրի նակ՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տումն է: Այ դու հան դերձ, քննարկ վող 
իրա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է միայն պե տու թյան հան դեպ պե տա կան տուր քի 
գծով պար տա վո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյա նը և չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես մյուս 
կող մի կրած դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն: 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված սուբ յեկ-
տը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի հիմ քով պետք է 
կրի մյուս կող մի կրած դա տա կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն: Ն ման 
մո տե ցու մը բխում է կող մե րի իրա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քից և կոչ ված է կան խե լու 
պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված սուբ յեկ տի կող մից իր դա տա վա րա կան իրա-
վունք նե րի ան բա րե խիղճ իրա կա նաց ման արդ յուն քում մյուս կող մին հնա րա վոր պատ-
ճառ վե լիք վնաս նե րը: Ավե լին, կա ռա վար չի պա րա գա յում նշված եզ րա հան գու մը հիմ-
նա վոր վում է նաև «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի՝ մինչև 
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15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող իրա վա կար գա վոր մամբ, ըստ որի՝ 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: Հետևա բար թեև կա ռա վա րի չը հայ ցը հա րու ցում է պար-
տա պա նի անու նից, այ նուա մե նայ նիվ, նման հայց հա րու ցե լու կամ այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու հիմ քերն ու անհ րա ժեշ տու թյու նը գնա հա տում է իր իսկ 
հա յե ցո ղու թյամբ, ուս տիև պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի դրանց արդ յուն քում այլ 
ան ձանց կրած դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման հա մար (տե՛ս նաև Ար թուր Բա դալ
յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Գևորգ Ավագ յանն ընդ դեմ Սե դա Մե լիք Թանգ յա
նի թիվ ԵԿԴ/0598/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.12.2017 թվա կա նի, Գևորգ Աֆանդ յա նի 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Թոռչ յանն ընդ դեմ Վա հե Աֆանդ յա նի թիվ 
ԵԿԴ/0298/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 30.07.2018 թվա կա նի ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
որո շում նե րը):

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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը՝ բե կան ման ու փո փոխ ման և  դրա արդ յուն քում՝ հայ-
ցը՝ մերժ ման, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի իրա վա կար գա վո րու մը, գտնում է, որ 
պա տաս խա նո ղի կող մից բեր ված վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րը պա տաս խա նո ղին փոխ հա տու ցե լու պար տա-
կա նու թյու նը պետք է կրի հայց վոր կող մը: Հետևա բար, Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր-
ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա հակ յա նից հօ գուտ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի պետք է բռնա գան-
ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի մա սի հա տուց ման գու մար, և 82.081 ՀՀ դրամ (2.736.036*3%) ՀՀ դրամ՝ որ պես 
վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

Հաշ վի առ նե լով, որ հայ ցը հա րուց ված է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից, 
ով «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 րա քննիչ և վճ-
ռա 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 հայ ցա դի մու մի հա մար վճար ման են թա-
կա պե տա կան տուր քի, ինչ պես նաև պա տաս խա նո ղի կող մից վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու հա մար նա խա պես չվճար ված և ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
01.08.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի հետ կապ ված հար-
ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 103-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ վճար ված պե տա կան տուր քի վե րա դարձ ման հիմ քե րը և կար գը սահ ման-
վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վճար ված պե տա կան տուր քի վե րա դարձ ման հիմ քե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է դա տա կան ակ տում նշել պե տա կան 
տուր քը լրիվ կամ մաս նա կի վե րա դարձ նե լու հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա-
մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դարձ ման մաս նա կի կամ լրիվ՝ եթե պե տա-
կան տուր քը վճար վել է ավե լի, քան պա հանջ վում է գոր ծող օրենս դրու թյամբ:

Սույն գոր ծով նկա տի ունե նա լով, որ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա-
մար վճա րել է ընդ հա նուր 87.100 (20.000+67.100) ՀՀ դրամ, մինչ դեռ վճար ման էր են-
թա կա 82.081 ՀՀ դրամ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ավել վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մա րը՝ 5.019 ՀՀ դրա մը, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով են թա կա է վե րա դարձ ման այն 
վճա րած ան ձին:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը
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1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 20.09.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել. «ՀՍՌ Ֆա րի նա» ՍՊԸ-ի սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա հակ յա նի հայցն ընդ դեմ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի՝ գու-
մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին, մեր ժել:

2. «ՀՍՌ Ֆա րի նա» ՍՊԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Սա հակ յա նից 
հօ գուտ Ա/Ձ Ար թուր Ասո յա նի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի 
հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի մա սի հա տուց ման գու մար, և 82.081 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց-
ման գու մար:

Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը՝ հայ ցա դի մու մի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի և վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա պես չվճար ված և ՀՀ վե րա-
քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 01.08.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա-
կան տուր քի մա սի հետ կապ ված, «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:

Վճռա բեկ բո ղո քի հա մար ավել վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ-
ված:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/3193/02/13 
 2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/3193/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ս. Մի քա յել յան
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Բար սեղ յան 

Հ. Ենոք յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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 հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա-

քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Աղա սի 
Տեր-Եսա յա նի ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի գոր-
ծո ղու թյուն ներն ապօ րի նի (ոչ իրա վա չափ) ճա նա չե լու և վ նա սի հա տուց ման պա հանջ նե րի 
մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Աղա սի Տեր-Եսա յա նը պա հան ջել է Երևան հա մայն քի (քա ղա քա-

պե տա րա նի) գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոն ցով Աղա սի Տեր-Եսա յա նի ան վամբ վար ձա կա լու-
թյան իրա վուն քով գրանց ված 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից քանդ վել է Երևա նի Գլ-
խա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քով Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ կա նող 19,0 քմ մա կե րե սով առևտ րի 
կրպա կը, ճա նա չել ապօ րի նի, ինչ պես նաև որ պես հետևանք՝ Երևան հա մայն քին պար տա-
վո րեց նել հա տու ցե լու ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում Աղա սի Տեր-Եսա յա նին 
պատ ճառ ված վնա սը՝ բռնա գան ձե լով 4.750.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես գույ քի կորստի գու մար, 
1.705.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես բաց թողն ված օգուտ, ինչ պես նաև 2011 թվա կա նի օգոս տոս 
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ամ սից սկսած 4.750.000 ՀՀ դրա մին հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ-
վար կա յին դրույ քին հա մա պա տաս խան տո կոս ներ:

Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ավե տիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 17.06.2015 թվա-
կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
27.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 17.06.2015 թվա կա նի վճի ռը թողն վել 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 10.02.2016 թվա-
կա նի որոշ մամբ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ Աղա սի Տեր-
Եսա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մերժ վել է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 22.06.2018 թվա-
կա նի որոշ մամբ նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայ վել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և այն վե րաց վել է, միա ժա մա նակ Աղա սի Տեր-Եսա-
յա նի բե րած վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վել է Վճռա բեկ դա տա րա նի վա րույթ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աղա սի Տեր-Եսա յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Երևա նի 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ

մա նա դրու թյան 8րդ, 18րդ, 19րդ և 31րդ հոդ ված նե րը, «Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա
րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6րդ հոդ վա
ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 612րդ, 624րդ և 625րդ հոդ ված նե րը, իրա վա հա րա բե
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47րդ, 
48րդ, 51րդ և 53րդ 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 րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի» և Մար գար-

յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գտնվող 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա-
մա սի և այդ հո ղա մա սի վրա գտնվող 19,0 քմ մա կե րե սով առևտ րի կրպա կի նկատ մամբ 
գրանց ված է Աղա սի Տեր-Եսա յա նի՝ հա մա պա տաս խա նա բար վար ձա կա լու թյան և սե փա-
կա նու թյան իրա վունք նե րը: Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, 
որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տի ավար տից հե տո պա տաս խա նո ղը չի դա-
դա րեց րել պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը, պայ մա նա գի րը շա րու նա կել է գոր ծել անո րոշ 
ժամ կե տով, հայց վո րը վճա րել է վար ձավ ճա րը: Այս պի սով՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
աշ խա տա կից նե րը քան դել են առևտ րի տա ղա վարն այն պայ ման նե րում, երբ որո շա կի 
ժամ կե տով կնքված հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տի ավար տից հե-
տո պա տաս խա նո ղը չի դա դա րեց րել պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը, պայ մա նա գի րը շա-
րու նա կել է գոր ծել անո րոշ ժամ կե տով, և հո ղա մա սի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան իրա-
վունքն ու առևտ րի տա ղա վա րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րեց ված 
չեն եղել: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 27.11.2015 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
Աղա սի Տեր-Եսա յա նը որ պես վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կնքե լու առա ջարկ 

է գնա հա տել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 25.07.2011 թվա կա նի գրու թյու նը, սա կայն 
նշված գրու թյամբ պայ մա նա գիր կնքե լու առա ջարկ չի ար վել, այլ միայն տե ղե կաց վել է, որ 
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07.06.2011 թվա կա նի դրու թյամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի մոտ առ կա է հո ղա մա սի վար ձավ-
ճա րի պարտք և առա ջարկ վել է սահ ման ված ժամ կե տում այն վճա րել և հայտ նել դիր քո րո-
շում վար ձավ ճա րի չա փի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նա գիր 
կնքե լու մա սին:

Այս պի սով՝ վե ճի առար կա կրպա կի հա մար վար ձա կա լու թյան տրա մադր ված հո ղա-
մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը հա մար վել է դա դա րած, իսկ վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նա գիր չի կնքվել, ինչ պես 
նաև Աղա սի Տեր-Եսա յա նին իրա վա սու մարմ նի կող մից չի ուղարկ վել հո ղա մա սի վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նա գիր կնքե լու օֆեր տա:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1) ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պե տա կան կո մի տեի կող մից 20.03.2003 թվա կա նին տրված ան շարժ 

գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) իրա վուն քի գրանց ման թիվ 1045311 վկա յա կա-
նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա-
րա կից տա րած քում գտնվող 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ գրանց վել է 
Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վար ձա կա լու թյան իրա վուն քը: Իրա վուն քի գրանց ման հա մար հիմք 
է հան դի սա ցել, ի թիվս այլ նի, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Աղա սի Տես-Եսա յա նի 
միջև 12.03.2003 թվա կա նին կնքված թիվ 866 վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը (5 տա րի 
ժամ կե տով): Նշ ված վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ հո ղա տա րած քում առ կա է 19 քմ մա կե րե սով 
առևտ րի կրպակ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-23): 

2) Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 25.07.2011 թվա կա նի թիվ 02/20-6441 գրու թյան 
հա մա ձայն՝ ի թիվս այլ նի, Աղա սի Տեր-Եսա յա նին տե ղե կաց վել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 24.12.2003 թվա կա նի թիվ 1746-Ն որոշ մամբ Երևան քա ղա քի 1-ին գո տում գտնվող 
հո ղա մա սի կա դաստ րա յին ար ժե քը 1 քմ հո ղա մա սի հա մար սահ ման վել է 60.000 ՀՀ 
դրամ, իսկ Երևա նի ավա գա նու 23.12.2009 թվա կա նի թիվ 55-Ն որոշ ման 35-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ հո ղա մա սե րի տա րե կան վար ձավ ճա րի չա փը 1 քմ հո ղա մա սի նկատ մամբ 
կազ մում է 6.000 ՀՀ դրամ: Ել նե լով վե րը շա րադր վա ծից՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րանն 
առա ջար կել է գրու թյու նը ստա նա լուց հե տո հնգօր յա ժամ կե տում հայտ նել դիր քո րո-
շում՝ թիվ 866 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճա րի չա փի փո-
փո խու թյան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նա գիր կնքե լու հա մար (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 12):

3) Աղա սի Տեր-Եսա յա նը 09.08.2011 թվա կա նի գրու թյամբ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նին հայտ նել է իր հա մա ձայ նու թյու նը՝ թիվ 866 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման-
ված վար ձավ ճա րի չա փը փո փո խե լու վե րա բեր յալ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10):

4) ՀՀ Երևան քա ղա քի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 06.08.2011 
թվա կա նի նա խազ գու շաց մամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նը տե ղե կաց վել է, որ վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նագ րի ժամ կետն ավարտ վել է և առա ջարկ վել է եռօր յա ժամ կե տում ապա-
մոն տա ժել կրպա կը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16):

5) Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ կա նող՝ Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի 
ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գտնվող 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի 
վրա գտնվող կրպակն ապա մոն տաժ վել է 24.08.2011 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 96):

6) ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պե տա կան կո մի տեի 21.03.2012 թվա կա նի թիվ ԱՍ-19/03/2012-2-0210 
տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի ան վամբ Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և 
Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում 19 քմ մա կե րե սով առևտ րի 
կրպա կի նկատ մամբ գրանց ված է սե փա կա նու թյան իրա վունք, իսկ 0,0020 հա մա կե րե սով 
հո ղա մա սի նկատ մամբ՝ վար ձա կա լու թյան իրա վունք (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20):

7) ՀՀ «Կա ռու ցա գետ» ան կախ փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին կենտ րո նի 20.10.2014 
թվա կա նի թիվ Կ-076/14-01 տե ղե կատ վա կան նա մա կի հա մա ձայն՝ Երևա նի Գլ խա վոր 
պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գտնվող 19 քմ 
մա կե րե սով կրպա կը ներ կա յումս գո յու թյուն չու նի: Նույն նա մա կի հա մա ձայն՝ կրպա կի 1 
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քմ մա կե րե սը 2011 թվա կա նի օգոս տոս ամս վա դրու թյամբ կա րող էր կազ մել 250.000 ՀՀ 
դրամ [ընդ հա նուր կրպա կի ար ժե քը կա րող էր կազ մել 4.750.000 ՀՀ դրամ]: Նույն կրպա-
կի վար ձավ ճա րը 2011 թվա կա նի հուն վար ամ սից մինչև 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամի-
սը կա րող էր կազ մել 1.705.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 33-34):

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 սույն վճռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող 
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 րա քննիչ դա տա րա նի կող մից իրա-
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 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 
ան դրա դառ նալ ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի 
ավար տից հե տո տվյալ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան իրա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մը պահ պան ված լի նե լու պայ ման նե րում վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վերսկս
ված հա մա րե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին և  դրա նից բխող իրա վա կան հետևանք նե րին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 606-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րով վար ձա տուն պար տա վոր վում է վճա րի դի մաց վար ձա կա լի ժա մա նա կա-
վոր տի րա պետ մա նը և (կամ) օգ տա գործ մա նը հանձ նել գույք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 608-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար ձա կա-
լու թյան կա րող են հանձն վել հո ղա մա սեր և մե կու սի բնա կան այլ օբ յեկտ ներ, շեն քեր, շի-
նու թյուն ներ, սար քա վո րում ներ, տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ և այլ գույք, որոնք օգ տա-
գործ ման ըն թաց քում չեն կորց նում իրենց բնա կան հատ կու թյուն նե րը (չսպառ վող գույք): 
Օրեն քով կա րող են սահ ման վել գույ քի տե սակ ներ, որոնց վար ձա կա լու թյան հանձ նե լը չի 
թույ լատր վում կամ սահ մա նա փակ ված է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 610-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար ձա կա-
լու թյան պայ մա նա գի րը կնքվում է գրա վոր: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան-
շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը են թա կա է նո տա րա կան վա վե րաց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 611-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ան շարժ գույ քի վար-
ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող իրա վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 612-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար ձա կա-
լու թյան պայ մա նա գի րը կնքվում է պայ մա նագ րով որոշ ված ժամ կե տով: Նույն հոդ վա-
ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե վար ձա կա լու թյան ժամ կե տը պայ մա նագ րում որոշ ված չէ, 
ապա վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում անո րոշ ժամ կե տով: Այդ 
դեպ քում կող մե րից յու րա քանչ յուրն իրա վունք ունի ցան կա ցած ժա մա նակ հրա ժար վե լու 
վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից, այդ մա սին մյուս կող մին մեկ ամիս առաջ, իսկ ան շարժ 
գույ քի վար ձա կա լու թյան դեպ քում՝ երեք ամիս առաջ տե ղե կաց նե լով, եթե այլ բան նա-
խա տես ված չէ օրեն քով: Անո րոշ ժամ կե տով կնքված վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը 
դա դա րեց նե լու հա մար օրեն քով կամ պայ մա նագ րով կա րող է սահ ման վել տե ղե կաց ման 
այլ ժամ կետ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 624-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե պայ-
մա նագ րի ժամ կե տի ավար տից հե տո վար ձա կա լը, վար ձա տուի առար կու թյուն նե րի բա-
ցա կա յու թյամբ, շա րու նա կում է օգտ վել գույ քից, պայ մա նա գի րը ճա նաչ վում է վերսկս ված՝ 
նույն պայ ման նե րով անո րոշ ժամ կե տով (հոդ ված 612): 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց ված իր որո շում նե րից մե կով ան դրա-
դառ նա լով ժամ կե տով վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կնքե լու հար ցին, գտել է, որ վար-
ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կետն ավարտ վե լուց հե տո այն նույն պայ ման նե րով անո-
րոշ ժամ կե տով վերսկս ված ճա նա չե լու հա մար անհ րա ժեշտ է եր կու պար տա դիր պայ ման-
նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը, այն է՝ վար ձա կա լած գույ քից վար ձա կա լի կող մից 
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օգտ վել շա րու նա կե լը վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տի ավար տից հե տո և այդ 
ըն թաց քում այդ գույ քից օգտ վե լու վե րա բեր յալ վար ձա տուի առար կու թյուն նե րի բա ցա կա-
յու թյու նը (տե՛ս Երևա նի քա ղա քա պետն ընդ դեմ Գո հար Արամ յա նի թիվ ԵԿԴ/3032/02/09 քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 11.10.2011 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րո հիշ յալ դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 612-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ընդ հա նուր կա նո նի 
հա մա ձայն՝ վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կնքվում է որո շա կի ժամ կե տով: Միա ժա-
մա նակ, օրենս դի րը նա խա տե սել է, որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը հա մար վում է 
կնքված անո րոշ ժամ կե տով, եթե դրա նում բա ցա կա յում է պայ մա նա գի րը որո շա կի ժամ-
կե տով կնքե լու վե րա բեր յալ պայ մա նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այն դեպ քում, երբ կող մե րի միջև կնքված է 
ժամ կե տով որոշ ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր, և  դրա գոր ծո ղու թյան ժամ կետն 
ավարտ վել է, ապա այդ պայ մա նա գի րը հա մար վում է վերսկս ված, և  դրա նից բխող հա-
րա բե րու թյուն նե րը շա րու նակ վում են, եթե միա ժա մա նակ առ կա են որո շա կի պայ ման ներ, 
այն է՝ վար ձա կա լի կող մից վար ձա կա լած գույ քից օգտ վել շա րու նա կե լը վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի ժամ կե տի ավար տից հե տո և այդ ըն թաց քում այդ գույ քից օգտ վե լու վե րա-
բեր յալ վար ձա տուի առար կու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը: 

Վե րո հիշ յալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյան դեպ քում վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը, ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, վերսկս վում է այն նույն 
պայ ման նե րով, որոնք գոր ծում էին մինչև պայ մա նագ րի ժամ կե տի ավար տը՝ չսահ մա նա-
փա կե լով դրանք փո փո խե լու՝ պայ մա նագ րի կող մե րի հնա րա վո րու թյու նը: Միա ժա մա նակ, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ժամ կե տի ավար տից հե տո վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նա գի րը վերսկս վում է ար դեն այն առանձ նա հատ կու թյամբ, որ դրա գոր ծո ղու թյունն այլևս 
սահ մա նա փակ ված չէ ժամ կե տով, այ սինքն՝ այն գոր ծում է անո րոշ ժամ կե տով, քա նի դեռ 
կող մե րից որևէ մե կը չի հրա ժար վել պայ մա նագ րից: 

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 մտնում և կող մե րի հա մար պար տա դիր է դառ նում կնքե լու պա հից:

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 գրանց ման են թա կա իրա վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա-
հից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան շարժ 
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և այլ գույ քա յին իրա վունք նե րը, այդ իրա-
վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցումն ու դա դա րու մը են թա-
կա են պե տա կան գրանց ման:

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 վունք նե րը են թա կա են պե տա կան գրանց ման, կնքված է 
հա մար վում այդ իրա վուն քի գրանց ման պա հից: 

«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրանց ման հիմ նա կան սկզբունք ներն ու խնդիր ներն են՝ 
պե տու թյան կող մից գույ քի նկատ մամբ գրանց ված իրա վունք նե րի, սահ մա նա փա կում նե-
րի ճա նա չու մը, երաշ խա վո րու մը և պաշտ պա նու թյու նը (…):

«Գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պե տա կան գրան ցումն ընդգրկում է՝ գույ քի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան, օգ տա գործ ման, հի փո թե քի, հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ-
ման, սեր վի տու տի, ինչ պես նաև օրեն քով նա խա տես ված այլ գույ քա յին իրա վունք նե րի, 
այդ թվում՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քա յին իրա վունք նե րի գրա վի ծագ ման, դա դար
ման, փո խանց ման, փո փոխ ման պե տա կան գրան ցու մը:

Հիմն վե լով վե րո շա րադր յալ իրա վա կան նոր մե րի վրա՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս-
տում է, որ ան շարժ գույ քի հետ կա տար վող գոր ծարք նե րից ծա գող իրա վունք նե րը պե-
տա կան գրանց ման են թար կե լու վե րա բեր յալ օրենս դրի պա հանջն ինք նան պա տակ չէ: Այն 
հե տապն դում է մի քա նի խնդիր ներ, որոն ցից են մաս նա վո րա պես՝ ան շարժ գույ քի բնա-
կա նոն շրջա նա ռու թյան ապա հո վու մը, գոր ծարք նե րի մաս նա կից նե րի և եր րորդ ան ձանց 
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իրա վունք նե րի ճա նա չու մը, պաշտ պա նու թյու նը և երաշ խա վո րու մը, ան շարժ գույ քի շու կա-
յի կա յու նու թյու նը և զար գա ցումն ապա հո վե լը և այլն: Վ կա յա կոչ ված խնդիր նե րից Վճռա-
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հատ կա պես ընդգ ծել գույ քի նկատ մամբ գրանց ված 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խնդրի կարևո րու թյու նը: Պե տու թյու նը, սահ մա նե լով 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րը պե տա կան գրանց ման են թար կե լու պա հանջ, 
միա ժա մա նակ ստանձ նել է պար տա վո րու թյուն երաշ խա վո րե լու և պաշտ պա նե լու այդ 
իրա վունք նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք-
նե րի պե տա կան գրան ցումն է հենց այն մե խա նիզ մը, որի մի ջո ցով պե տու թյու նը ճա նա չում 
է ան ձանց այս կամ այն իրա վունքն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ, ստեղ ծում է միաս նա կան 
տե ղե կատ վա կան բանկ այդ իրա վունք նե րի և  դրանք կրող սուբ յեկտ նե րի վե րա բեր յալ և 
հա մա պա տաս խա նա բար հնա րա վո րու թյուն է ունե նում երաշ խա վո րե լու և պաշտ պա նե լու 
այդ իրա վունք նե րը:

Այս պի սով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
իրա վուն քը գրան ցե լու պա հից մինչ այդ իրա վուն քի գրան ցու մը դա դա րեց նե լու պա հը պե-
տու թյու նը ճա նա չում, երաշ խա վո րում և պաշտ պա նում է այդ իրա վուն քը:

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, 
որ օրենս դի րը, նա խա տե սե լով ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող 
իրա վունք նե րի պար տա դիր պե տա կան գրանց ման են թա կա լի նե լու պայ ման, ըստ էու-
թյան, կող մե րի միջև ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կնքված հա մա-
րե լու պա հը դի տել է վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման պա հը: Այ սինքն՝ ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից ծա գող իրա-
վունք նե րի պե տա կան գրան ցում ստա նա լու պա հից կող մե րը ձեռք են բե րում փո խա դարձ 
իրա վունք ներ և կ րում պայ մա նագ րից բխող պար տա կա նու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րե-
լու պար տա վո րու թյուն, իսկ պե տու թյու նը երաշ խա վո րում և պաշտ պա նում է վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նագ րից բխող և պե տա կան գրան ցում ստա ցած՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
իրա վունք նե րը, քա նի դեռ այդ իրա վունք նե րի պե տա կան գրան ցու մը չի դա դա րել:

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 մեր ժե լով հայ ցա պա հան ջը՝ Դա տա րա նը պա տաս խա նո ղի կող մից 
կրպակն ապա մոն տա ժե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ իրա վա չափ հա մա րե լու հար ցի կա-
պակ ցու թյամբ գտել է, որ կրպա կի նկատ մամբ իր իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մա տեքս տում հայց վո րը վկա յա կո չել է ան շարժ գույ քի նկատ մամբ կի րա ռե լի իրա վա-
նոր մե րը, մինչ դեռ ապա մոն տաժ ված կրպա կը հան դի սա նում է ժա մա նա կա վոր օբ յեկտ: 
Ինչ վե րա բե րում է Երևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա կա լի 25.07.2011 թվա կա նի հ.02/20-6441 
գրու թյա նը, ապա Դա տա րա նը գտել է, որ այն վե րա բե րել է ոչ թե վար ձա կա լու թյան ժամ-
կե տը եր կա րաձ գե լուն, այլ՝ վար ձավ ճա րի գան ձու մը գոր ծող իրա վա կան ակ տե րի պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լուն։ Բա ցի այդ, Երևա նի քա ղա քա պե տի տե ղա կա լի 
25.07.2011 թվա կա նի թիվ 02/20-6441 գրու թյու նը, ըստ Դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի, 
չի հան դի սա նում հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կնքե լու վե րա բեր յալ առա-
ջարկ (օ ֆեր տա) նաև այն պատ ճա ռով, որ այն չի պա րու նա կում պայ մա նա գիր կնքե լուն 
ուղղ ված որևէ առա ջարկ: Վե րոգրյա լի հի ման վրա Դա տա րա նը գտել է, որ պա տաս խա-
նո ղի հա կաի րա վա կան արար քի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վնա սի հա տուց ման 
պա հանջն իմաս տա զուրկ է դառ նում։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո-
շու մը, մեր ժել է վե րա քննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել օրի նա կան ուժի մեջ։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե-
րի հաշ վառ մամբ ան դրա 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.

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն-
ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ 
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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 քանչ յուր անձ պետք է ապա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս տե րը:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 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 քանչ յուր ապա-
ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ-
տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած 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 օբ-
յեկ 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 րոս յանն ընդ դեմ Ն վեր Մկրտչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ապա-
ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, 
թե որ քա նով է այդ 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 Ս վետ լա նա Ժու լիկ յանն ընդ դեմ Անա հիտ 
Խա չատր յա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
17.04.2009 թվա կա նի որո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա՝ ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պե-
տա կան կո մի տեի 21.03.2012 թվա կա նի թիվ ԱՍ-19/03/2012-2-0210 տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ 
Աղա սի Տեր-Եսա յա նի ան վամբ Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի-
վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գրանց ված է սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 19 քմ մա-
կե րե սով առևտ րի կրպակ և վար ձա կա լու թյան իրա վուն քով՝ 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա-
մաս: Այ սինքն՝ առնվազն 21.03.2012 թվա կա նի դրու թյամբ դեռ շա րու նա կել են գրանց ված 
մնալ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վար ձա կա լու թյան և սե փա կա նու թյան իրա վունք նե րը: Վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նին պատ կա նող հո ղա տա րած-
քի վրա Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ կա նող կրպա կի առ կա յու թյան կամ այն Երևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նի կող մից ապա մոն տա ժե լու իրա վա չա փու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
այդ հո ղա տա րած քի նկատ մամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի՝ վար ձա կա լու թյան իրա վուն քի առ-
կա յու թյամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ, այ սինքն՝ օրի նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի առ կա յու-
թյամբ կամ բա ցա կա յու թյամբ: Այլ կերպ ասած՝ քա նի դեռ անձն ունի կոնկ րետ հո ղա մա սի 
նկատ մամբ գրանց ված վար ձա կա լու թյան իրա վունք նա օժտ ված է օրի նա կան հնա րա վո-
րու թյամբ տի րա պե տել և (կամ) օգ տա գոր ծել տվյալ հո ղա տա րած քը, սույն կոնկ րետ գոր-
ծով՝ տե ղա դրել կրպակ կամ տե ղա հա նել այն հո ղա մա սից: Մինչ դեռ Երևա նի Գլ խա վոր 
պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գտնվող 0,0020 
հա մա կե րե սով հո ղա մա սի վրա գտնվող կրպակն ապա մոն տաժ վել է այն դեպ քում, երբ 
Աղա սի Տեր-Եսա յա նը դեռևս ունե ցել է պե տա կան գրան ցում ստա ցած վար ձա կա լու թյան 
և սե փա կա նու թյան իրա վունք ներ, այ սինքն՝ ապա մոն տա ժու մը տե ղի է ունե ցել այն դեպ-
քում, երբ պե տու թյու նը դեռևս ճա նա չում և պաշտ պա նում էր Աղա սի Տեր-Եսա յա նի իրա-
վուն քը: 

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Երևա նի քա ղա-
քա պե տա րանն առա ջար կել է գրու թյու նը ստա նա լուց հե տո հնգօր յա ժամ կե տում հայտ նել 
դիր քո րո շում թիվ 866 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճա րի չա-
փի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նա գիր կնքե լու հա մար, իսկ 
պա տաս խան գրու թյամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նը Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նին հայտ նել 
է իր հա մա ձայ նու թյու նը՝ թիվ 866 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված վար-
ձավ ճա րի չա փը փո փո խե լու վե րա բեր յալ: Վեր լու ծե լով Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
25.07.2011 թվա կա նի հա մար 02/20-6441 գրու թյամբ հայտն ված առա ջար կի բո վան դա կու-
թյու նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գրու թյան բո վան դա կու թյունն առնվազն կա-
րող էր վկա յել այն մա սին, որ՝

1. 2008 թվա կա նից հե տո պայ մա նա գի րը դեռևս հա մար վում էր շա րու նակ ված,
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2. վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը դեռևս չէր դա դա րեց վել, ավե-
լին՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը նշված գրու թյամբ ձեռ նա մուխ է եղել վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի պայ ման նե րից մե կը՝ վար ձավ ճա րի չա փը, փո փո խե լուն:

Հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո-
րա դաս դա տա րան նե րը վար ձա կա լու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի անո րոշ ժամ կե տով 
վերսկս ված լի նե լու հար ցը և Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ կա նող գույ քի ապա մոն տաժ-
ման հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պայ ման նե րը պետք է քննար կեին 
Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած-
քում 0,0020հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան իրա վուն քի պե տա-
կան գրանց ման առ կա յու թյան և վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տը լրա նա լուց 
հե տո դրա պայ ման նե րից մե կը՝ վար ձավ ճա րի չա փը փո փո խե լու առա ջար կի վե րա բեր յալ 
վե րը կա տար ված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո:

Վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի 
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՝ վճռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 227-րդ հոդ վա ծի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե-
լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու հա մար: 

5. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա
հան գում նե րը 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ խում է դա տա կան ծախ սե րը՝ [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

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 բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քննու-
թյան ներ կա փու լում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:
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2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն-
թաց քում:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և  
վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ԵԿԴ/3193/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով  

25.12.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 25.12.2020 թվա կա նին քննե լով 
Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Աղա սի Տեր-Եսա յա նի ընդ դեմ Երևա-
նի քա ղա քա պե տա րա նի՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի գոր ծո ղու թյուն ներն ապօ րի նի 
(ոչ իրա վա չափ) ճա նա չե լու և վ նա սի հա տուց ման պա հանջ նե րի մա սին, նույն պա լա տի 
դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա-
րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որո-
շու մը և գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր 
քննու թյան:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա 
Հա կոբ յանս և Մա մի կոն Դր մե յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման հետ, ղե-
կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-10-րդ 
մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Աղա սի Տեր-Եսա յա նը պա հան ջել է Երևան հա մայն քի (քա ղա-

քա պե տա րա նի) գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոն ցով Աղա սի Տեր-Եսա յա նի ան վամբ վար ձա կա-
լու թյան իրա վուն քով գրանց ված 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա մա սից քանդ վել է Երևանի 
Գլխա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ կա նող 19,0 քմ մա կե րե սով 
առևտ րի կրպա կը, ճա նա չել ապօ րի նի, ինչ պես նաև որ պես հետևանք՝ Երևան հա մայն-
քին պար տա վո րեց նել հա տու ցե լու ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում Աղա սի 
Տեր-Եսա յա նին պատ ճառ ված վնա սը՝ բռնա գան ձե լով 4.750.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես գույ-
քի կորս տի գու մար, 1.705.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես բաց թողն ված օգուտ, ինչ պես նաև 2011 
թվա կա նի օգոս տոս ամ սից սկսած 4.750.000 ՀՀ դրա մին հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան-
կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քին հա մա պա տաս խան տո կոս ներ:

Երևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ավե տիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 17.06.2015 թվա-
կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
27.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 17.06.2015 թվա կա նի վճի ռը թողն վել 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 10.02.2016 թվա-
կա նի որոշ մամբ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ Աղա սի Տեր-
Եսա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մերժ վել է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 22.06.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայ վել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի՝ «Վճռա բեկ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը, և այն վե րաց վել է, միա ժա մա նակ Աղա-
սի Տեր-Եսա յա նի բե րած վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վել է Վճռա բեկ դա տա րա նի վա րույթ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աղա սի Տեր-Եսա յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը:
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2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ
մա նա դրու թյան 8րդ, 18րդ, 19րդ և 31րդ հոդ ված նե րը, «Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա
րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6րդ հոդ վա
ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 612րդ, 624րդ և 625րդ հոդ ված նե րը, իրա վա հա րա բե
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 47րդ, 
48րդ, 51րդ և 53րդ 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 րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի» և Մար գար-

յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գտնվող 0,0020հա մա կե րե սով հո ղա-
մա սի և այդ հո ղա մա սի վրա գտնվող 19,0 քմ մա կե րե սով առևտ րի կրպա կի նկատ մամբ 
գրանց ված է Աղա սի Տեր-Եսա յա նի՝ հա մա պա տաս խա նա բար վար ձա կա լու թյան և սե փա-
կա նու թյան իրա վունք նե րը: Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, 
որ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տի ավար տից հե տո պա տաս խա նո ղը չի դա-
դա րեց րել պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը, պայ մա նա գի րը շա րու նա կել է գոր ծել անո րոշ 
ժամ կե տով, հայց վո րը վճա րել է վար ձավ ճա րը: Այս պի սով՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
աշ խա տա կից նե րը քան դել են առևտ րի տա ղա վարն այն պայ ման նե րում, երբ որո շա կի 
ժամ կե տով կնքված հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի ժամ կե տի ավար տից հե-
տո պա տաս խա նո ղը չի դա դա րեց րել պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը, պայ մա նա գի րը շա-
րու նա կել է գոր ծել անո րոշ ժամ կե տով, և հո ղա մա սի նկատ մամբ վար ձա կա լու թյան իրա-
վունքն ու առևտ րի տա ղա վա րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րեց ված 
չեն եղել: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 27.11.2015 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
Աղա սի Տեր-Եսա յա նը որ պես վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կնքե լու առա ջարկ 

է գնա հա տել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 25.07.2011 թվա կա նի գրու թյու նը, սա կայն 
նշված գրու թյամբ պայ մա նա գիր կնքե լու առա ջարկ չի ար վել, այլ միայն տե ղե կաց վել է, որ 
07.06.2011 թվա կա նի դրու թյամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի մոտ առ կա է հո ղա մա սի վար ձավ-
ճա րի պարտք և առա ջարկ վել է սահ ման ված ժամ կե տում այն վճա րել և հայտ նել դիր քո րո-
շում վար ձավ ճա րի չա փի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նա գիր 
կնքե լու մա սին:

Այս պի սով, վե ճի առար կա կրպա կի հա մար վար ձա կա լու թյան տրա մադր ված հո ղա-
մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը հա մար վել է դա դա րած, իսկ վար ձա կա լու թյան 
պայ մա նագ րի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նա գիր չի կնքվել, ինչ պես 
նաև Աղա սի Տեր-Եսա յա նին իրա վա սու մարմ նի կող մից չի ուղարկ վել հո ղա մա սի վար ձա-
կա լու թյան պայ մա նա գիր կնքե լու օֆեր տա:

3. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պե տա կան կո մի տեի կող մից 20.03.2003 թվա կա նին տրված ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) իրա վուն քի գրանց ման թիվ 1045311 վկա յա կա-
նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա-
րա կից տա րած քում գտնվող 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ գրանց վել է 
Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վար ձա կա լու թյան իրա վուն քը: Իրա վուն քի գրանց ման հա մար հիմք 
է հան դի սա ցել, ի թիվս այլ նի, Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և Աղա սի Տես-Եսա յա նի 
միջև 12.03.2003 թվա կա նին կնքված թիվ 866 վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը (5 տա րի 
ժամ կե տով): Նշ ված վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ հո ղա տա րած քում առ կա է 19 քմ մա կե րե սով 
առևտ րի կրպակ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-23). 
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2) Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 25.07.2011 թվա կա նի թիվ 02/20-6441 գրու թյան հա-
մա ձայն՝ ի թիվս այլ նի, Աղա սի Տեր-Եսա յա նին տե ղե կաց վել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
24.12.2003 թվա կա նի թիվ 1746-Ն որոշ մամբ Երևան քա ղա քի 1-ին գո տում գտնվող հո ղա-
մա սի կա դաստ րա յին ար ժե քը 1 քմ հո ղա մա սի հա մար սահ ման վել է 60.000 ՀՀ դրամ, 
իսկ Երևա նի ավա գա նու 23.12.2009 թվա կա նի թիվ 55-Ն որոշ ման 35-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
հո ղա մա սե րի տա րե կան վար ձավ ճա րի չա փը 1 քմ հո ղա մա սի նկատ մամբ կազ մում է 6.000 
ՀՀ դրամ: Ել նե լով վե րը շա րադր վա ծից՝ Երևա նի քա ղա քա պե տա րանն առա ջար կել է 
գրու թյու նը ստա նա լուց հե տո հնգօր յա ժամ կե տում հայտ նել դիր քո րո շում՝ թիվ 866 վար-
ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված վար ձավ ճա րի չա փի փո փո խու թյան վե րա բեր-
յալ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նա գիր կնքե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12).

3) Աղա սի Տեր-Եսա յա նը 09.08.2011 թվա կա նի գրու թյամբ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա-
նին հայտ նել է իր հա մա ձայ նու թյու նը՝ թիվ 866 վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման-
ված վար ձավ ճա րի չա փը փո փո խե լու վե րա բեր յալ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10).

4) ՀՀ Երևան քա ղա քի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի տե ղա կա լի 06.08.2011 
թվա կա նի նա խազ գու շաց մամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նը տե ղե կաց վել է, որ վար ձա կա լու-
թյան պայ մա նագ րի ժամ կետն ավարտ վել է և առա ջարկ վել է եռօր յա ժամ կե տում ապա-
մոն տա ժել կրպա կը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16).

5) Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ կա նող՝ Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և Մար գար յա նի 
ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գտնվող 0,0020 հա մա կե րե սով հո ղա մա սի 
վրա գտնվող կրպակն ապա մոն տաժ վել է 24.08.2011 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 96).

6) ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պե տա կան կո մի տեի 21.03.2012 թվա կա նի թիվ ԱՍ-19/03/2012-2-0210 
տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի ան վամբ Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի և 
Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում 19 քմ մա կե րե սով առևտ րի 
կրպա կի նկատ մամբ գրանց ված է սե փա կա նու թյան իրա վունք, իսկ 0,0020 հա մա կե րե սով 
հո ղա մա սի նկատ մամբ՝ վար ձա կա լու թյան իրա վունք (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20).

7) ՀՀ «Կա ռու ցա գետ» ան կախ փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին կենտ րո նի 20.10.2014 
թվա կա նի թիվ Կ-076/14-01 տե ղե կատ վա կան նա մա կի հա մա ձայն՝ Երևա նի Գլ խա վոր 
պո ղո տա յի և Մար գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում գտնվող 19 քմ 
մա կե րե սով կրպա կը ներ կա յումս գո յու թյուն չու նի: Նույն նա մա կի հա մա ձայն՝ կրպա կի 1 
քմ մա կե րե սը 2011 թվա կա նի օգոս տոս ամս վա դրու թյամբ կա րող էր կազ մել 250.000 ՀՀ 
դրամ [ընդ հա նուր կրպա կի ար ժե քը կա րող էր կազ մել 4.750.000 ՀՀ դրամ]: Նույն կրպա-
կի վար ձավ ճա րը 2011 թվա կա նի հուն վար ամ սից մինչև 2014 թվա կա նի սեպ տեմ բեր ամի-
սը կա րող էր կազ մել 1.705.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 33-34): 

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ դա տա րան ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մով Աղա-

սի Տեր-Եսա յա նը պա հան ջել է Երևան հա մայն քի (քա ղա քա պե տա րա նի) գոր ծո ղու թյուն-
նե րը, որոն ցով Աղա սի Տեր-Եսա յա նի ան վամբ վար ձա կա լու թյան իրա վուն քով գրանց ված 
0,0020հա մա կե րե սով հո ղա մա սից քանդ վել է «Երևա նի Գլ խա վոր պո ղո տա յի» և Մար-
գար յա նի ան վան հի վան դա նո ցի հա րա կից տա րած քում սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ կա նող 19,0 քմ մա կե րե սով առևտ րի կրպա կը, ճա նա չել ապօ-
րի նի։ Որ պես հետևանք՝ պա հան ջել է Երևան հա մայն քին պար տա վո րեց նել հա տու ցե լու 
ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում Աղա սի Տեր-Եսա յա նին պատ ճառ ված վնա սը՝ 
բռնա գան ձե լով 4.750.000 դրամ՝ որ պես գույ քի կորս տի գու մար, 1.705.000 դրամ՝ որ պես 
բաց թողն ված օգուտ, ինչ պես նաև 2011 թվա կա նի օգոս տոս ամ սից սկսած 4.750.000 դրա-
մին հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քին հա մա պա-
տաս խան տո կոս ներ:

Դա տա րա նի 17.06.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է: 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վե րա-

քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 17.06.2015 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան 
ուժի մեջ:
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Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ նյու թա կան և դա տա վա-
րա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի, ինչ պես նաև օրեն քի միա տե սակ կի րա-
ռու թյունն ապա հո վե լու հիմ քե րով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աղա սի Տեր-Եսա յա-
նի ներ կա յա ցու ցի չը: Բո ղո քում պատ ճա ռա բան վել է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ-
տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 8-րդ, 18-րդ, 19-րդ 
և 31-րդ հոդ ված նե րը, «Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 612-րդ, 624-րդ և 625-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 47-րդ, 48-րդ, 51-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը, ինչ պես նաև Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի որո շու մը հա կա սում է ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 13.06.2013 
թվա կա նի թիվ ԵՄԴ/0599/02/12 որոշ մա նը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի 
թիվ ԱՐԱԴ/0209/02/13 և 18.07.2014 թվա կա նի թիվ ՍԴ3/0055/02/13 որո շում նե րին: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա-
կա նի որոշ մամբ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ Աղա սի Տեր-
Եսա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մերժ վել է այն հիմ նա վոր մամբ, որ՝ 

	«սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րը բա վա րար չեն 
դա տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը և գոր ծի ել քի վրա դրա ազ դե ցու թյու նը հիմ նա-
վոր ված հա մա րե լու հա մար», 

	«թեև բո ղո քա բե րը բեր ված վճռա բեկ բո ղո քում վկա յա կո չել է ՀՀ վե րա քննիչ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 13.06.2013 թվա կա նի թիվ ԵՄԴ/0599/02/12 որո շու մը, 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի թիվ ԱՐԱԴ/0209/02/13 և 18.07.2014 
թվա կա նի թիվ ՍԴ3/0055/02/13 որո շում նե րը և մեջ բե րել է դրանց և բո ղո քարկ վող 
դա տա կան ակ տի են թադր յալ հա կա սող մա սե րը, սա կայն չի կա տա րել բա վա րար 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն՝ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի և վե րոնշ յալ դա-
տա կան ակ տե րում կի րառ ված միևնույն նոր մի՝ իրար հա կա սող մեկ նա բա նու թյան 
վե րա բեր յալ: Հետևա բար բեր ված բո ղո քում 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 սահ ման ված հիմ քը նույն-
պես հիմ նա վոր ված չէ»:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 22.06.2018 թվա-
կա նի որոշ մամբ նոր հան գա ման քի, այն է՝ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 27.12.2016 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1334 որոշ ման հիմ քով վե րա նայ վել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա-
ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և այն վե րաց վել է, միա ժա մա նակ Աղա սի Տեր-Եսա-
յա նի բե րած վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վել է Վճռա բեկ դա տա րա նի վա րույթ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, քննե լով Աղա սի Տեր-Եսա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը, որո շել 
է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի 
որո շու մը և գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր 
քննու թյան:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կոբ յանս և Մա մի կոն Դր մե յանս, 
հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից վե րը 
նշված որոշ մամբ ար տա հայտ ված կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծիքն 
այդ որոշ ման վե րա բեր յալ:

I. Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 4-րդ կե տով ար ձա նագրվել է, որ սույն գոր ծով 
վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է վճռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե-
լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի (այ սու հետ՝ Նախ-
կին օրենս գիրք) 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 րա քննիչ դա տա րա նի կող մից Նախ կին 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։ 
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Գտ նում ենք, որ Վճռա բեկ դա տա րա նը չէր կա րող ար ձա նագ րել, որ վճռա բեկ բո ղո-
քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է վե րը նշված հիմ քով և ան դրա դառ նար Վե-
րա քննիչ դա տա րա նի կող մից Նախ կին օրենսգրքի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման առ կա յու-
թյան հետևան քով առերևույթ դա տա կան սխա լին և գոր ծի ել քի վրա դրա ազ դե ցու թյա նը 
հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Այս պես. ինչ պես վե րը նշվեց՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա-
կան պա լա տի 22.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ նոր հան գա ման քի, այն է՝ ՀՀ սահ մա նա-
դրա կան դա տա րա նի 27.12.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1334 որոշ ման հիմ քով վե րա նայ վել է 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի 
«Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և այն վե րաց վել է, միա-
ժա մա նակ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի բե րած վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վել է Վճռա բեկ դա տա-
րա նի վա րույթ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 22.06.2018 թվա-
կա նի որոշ մամբ ար ձա նագրվել է հետևյա լը. ‹‹(…) Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, 
որ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 27.12.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ1334 որո շու մը՝ որ պես 
նոր հան գա մանք, վե րա բե րում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 
պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ
ման՝ միայն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 234րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով նա խա տես ված պայ մա նի 
բա ցա կա յու թյան հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լուն:

Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա
քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի նշված դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման արդ յուն քում այն 
են թա կա է վե րաց ման ամ բող ջու թյամբ, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ Աղա սի ՏերԵսա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բե րած վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 
վա րույթ ըն դուն ման վճռա բեկ բո ղո քում ներ կա յաց ված բո լոր հիմ քե րով: Այ սինքն՝ թեև տվյալ 
դեպ քում առ կա նոր հան գա ման քը վե րա բե րում է միայն Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 
թվա կա նի որոշ ման դեմ Աղա սի ՏերԵսա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բե րած վճռա բեկ բո ղոքն 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 234րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու հար ցին, սա
կայն ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա
նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման վե րա նայ ման պայ ման
նե րում ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է վա րույթ ըն դուն ման թե՛ իրա վա հա րա բե
րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 234րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տի հիմ քով, թե՛ նույն հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տի հիմ քով։

Վե րոգրյալ դա տո ղու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում այն իրո ղու
թյու նը, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենս գիր քը մի քա նի հիմ քե րով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն
դու նե լու՝ օրեն քով սահ ման ված հիմ քե րից միայն մե կի առ կա յու թյան դեպ քում այդ վճռա բեկ 
բո ղո քը մաս նա կիո րեն վա րույթ ըն դու նե լու իրա վա կան կա ռու ցա կարգ չի նա խա տե սել: Այլ 
կերպ ասած՝ այն դեպ քում, երբ առ կա է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 234րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես
ված մի քա նի հիմ քե րով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հիմ քե րից որևէ 
մե կը, ապա այդ վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վում է վա րույթ ոչ թե միայն առ կա հիմ քի մա սով, 
այլ՝ ամ բող ջու թյամբ: Հետևա բար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 
պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որո
շու մը վե րաց նե լու պայ ման նե րում Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ 
Աղա սի ՏերԵսա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բե րած վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է վա րույթ ըն
դուն ման իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա
րու թյան օրենսգրքի 234րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի թե՛ 1ին և թե՛ 2րդ կե տե րով նա խա տես ված 
հիմ քե րով›› (տե՛ս ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.06.2018 թվա կա նի որոշ ման 8րդ  է ջը):

Այ սինքն՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի որոշ ման դեմ 
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Աղա սի Տեր-Եսա յա նի կող մից ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը պայ մա նա վո րել է բա ցա ռա պես բո ղո քը մաս նա կիո րեն վա րույթ 
ըն դու նե լու իրա վա կան կա ռու ցա կար գի բա ցա կա յու թյամբ։ Այլ կերպ ասած՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նի 22.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ է ըն դուն վել ոչ թե այն 
պատ ճա ռով, որ առերևույթ հիմ նա վոր ված է հա մար վել նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը, այլ 
այն պատ ճա ռով, որ բա ցա կա յել է բո ղո քը մաս նա կիո րեն վա րույթ ըն դու նե լու իրա վա կան 
կա ռու ցա կար գը:

Ն ման պայ ման նե րում գտնում եմ, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ մամբ նախևա ռաջ 
պետք է իրա վա կան գնա հա տա կան տրվեր վճռա բեկ բո ղո քի՝ Նախ կին օրենսգրքի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քին և  դրա հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, 
որից հե տո միայն իրա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայտ վեր նույն իրա վա նոր մի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի և  դրա հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, սա կայն, ան տե սե լով վե րոգրյա լը, իր որոշ մամբ ար ձա նագ րել 
է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է միայն վճռա-
բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ և բո ղո քի քննու թյունն էլ իրա կա-
նաց րել է միայն նշված հիմ քով։

Ն կա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 10-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հա տուկ կար ծի քը կա րող է վե րա բե-
րել դա տա կան ակ տի ինչ պես պատ ճա ռա բա նա կան, այն պես էլ եզ րա փա կիչ մա սին, իսկ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ մամբ որևէ իրա վա կան դիր քո րո շում չի հայտն վել վճռա բեկ 
բո ղո քի հիմ քե րից մե կի, այն է՝ Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված հիմ քի և  դրա հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ, հնա րա վոր 
չենք հա մա րում կար ծիք ար տա հայ տել նշված հիմ քի մա սին։

II. Ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից Նախ կին օրենսգրքի 53-րդ 
հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առերևույթ դա տա կան սխա լի առ կա յու թյան և գոր ծի 
ել քի վրա դրա ազ դե ցու թյան վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ մամբ ար տա հայտ-
ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րին՝ հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, ինչ պես նաև դա տա րա նի պա հանջ-
նե րը կա տար ման հա մար պար տա դիր են դրանց հաս ցեա տե րե րի հա մար և են թա կա են 
կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 22.06.2018 թվա կա-
նի որոշ մամբ, որն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման, ար ձա նագրվել է, որ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 27.12.2016 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1334 որո շու մը՝ որ պես նոր հան գա մանք, վե րա բե րում է ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա-
բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման՝ միայն իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 234րդ հոդ
վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով նա խա տես ված պայ մա նի բա ցա կա յու թյան հիմ քով վճռա բեկ 
բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լուն: 

Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ գտնում ենք, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
նախևա ռաջ պետք է ան դրա դառ նար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար-
չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա-
սին» որոշ ման՝ Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես-
ված պայ մա նի բա ցա կա յու թյան հիմ քին և իրա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տեր նշված 
հիմ քի և  դրա հիմ նա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ: Ինչ վե րա բե րում է Նախ կին օրենսգրքի 
234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քին, ապա այդ մա սով իրա-
վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ ներ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի 
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«Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ մամբ տրված իրա վա կան 
գնա հա տա կա նը: 

Այս պես. ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տը, ան դրա-
դառ նա լով վե րա քննիչ դա տա րա նին վե րագրված նյու թա կան և դա տա վա րա կան իրա-
վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քին և  դրա հիմ նա վոր-
վա ծու թյա նը, դեռևս 10.02.2016 թվա կա նին կա յաց րած՝ «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ մամբ եզ րա հան գել է, որ «սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձի 
ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րը բա վա րար չեն դա տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը և գոր ծի 
ել քի վրա դրա ազ դե ցու թյու նը հիմ նա վոր ված հա մա րե լու հա մար» (տե՛ս սույն գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի որոշ
ման 4րդ  է ջի առա ջին պար բե րու թյան վեր ջին նա խա դա սու թյու նը):

Նախ կին օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, իրա վա բա նա կան ան ձանց և քա ղա քա ցի-
նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած-
քում:

Ինչ պես վերն ար դեն նշել ենք, սույն գոր ծով նոր հան գա ման քը վե րա բե րել է ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ 
բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման՝ միայն Նախ կին օրենսգրքի 234-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված պայ մա նի բա ցա կա յու թյան հիմ քով 
վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լուն, ինչն ար ձա նագրվել է նաև ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 22.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ:

Փաս տո րեն, Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա-
տես ված հիմ քին վե րա բե րող մա սով նոր հան գա մանք սույն գոր ծով առ կա չէ, իսկ այդ 
հիմ քով բո ղո քը վա րույթ է ըն դուն վել զուտ այն պատ ճա ռով, որ բա ցա կա յել է բո ղո քը մաս-
նա կիո րեն վա րույթ ըն դու նե լու իրա վա կան կա ռու ցա կար գը:

Ն ման պայ ման նե րում գտնում ենք, որ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի կող մից ներ կա յաց ված 
վճռա բեկ բո ղո քում Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա-
տես ված հիմ քի բա ցա կա յու թյան մա սին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու 
մա սին» որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շումն այն մա սին, որ «սույն գոր
ծով բո ղոք բե րած ան ձի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րը բա վա րար չեն դա տա կան սխա լի 
առ կա յու թյու նը և գոր ծի ել քի վրա դրա ազ դե ցու թյու նը հիմ նա վոր ված հա մա րե լու հա մար» 
չի կա րող կաս կա ծի տակ դրվել և այն պար տա դիր է բո լո րի, այդ թվում նաև դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ամ բողջ տա րած քում: Մինչ դեռ, տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ մամբ ոչ 
միայն կաս կա ծի տակ է դրվում վե րա քննիչ դա տա րա նին վե րագրված նյու թա կան և դա-
տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի 
և  դրա հիմ նա վոր վա ծու թյան մա սին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա-
կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա-
սին» որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շու մը, այլ նաև այդ իրա վա կան դիր-
քո րոշ մա նը տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ՝ դա տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր ված 
լի նե լու մա սին իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայտ վում: 

Այս պի սով, գտնում ենք, որ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի կող մից ներ կա յաց ված վճռա բեկ 
բո ղո քում նե րառ ված, Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա-
խա տես ված հիմ քին վե րա բե րող մա սով Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ մամբ ար ված եզ րա-
հան գում նե րը հա կա սում են ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 
պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» 
որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րոշ մա նը, ուս տի այդ որոշ ման վե րա նայ ման 
արդ յուն քում վա րույթ ըն դուն ված վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում նշված հիմ-
քի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րոշ մա նը տրա մագ ծո րեն 
հա կա ռակ իրա վա կան գնա հա տա կան չէր կա րող տրվել, ու պետք է վե րա հաս տատ վեր 
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դա տա կան սխա լի բա ցա կա յու թյան մա սին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու 
մա սին» որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 27.12.2016 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1334 
որո շու մը՝ որ պես նոր հան գա մանք, վե րա բե րում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-
ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի «Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման՝ միայն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 234րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով 
նա խա տես ված պայ մա նի բա ցա կա յու թյան հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 
մեր ժե լուն: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը, հարկ ենք հա մա րում նշել, որ Աղա սի Տեր-Եսա յա նի կող-
մից ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քում Նախ կին օրենսգրքի 234-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տով նա խա տես ված, այն է՝ դա տա կան սխա լի հիմ քով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
27.11.2015 թվա կա նի որո շու մը են թա կա չէ բե կան ման, քա նի որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.02.2016 թվա կա նի 
«Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին» որոշ մամբ հաս տատ վել է նշված 
հիմ քի բա ցա կա յու թյու նը։ 

Ինչ վե րա բե րում է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 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 քին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի վրա դրա ազ դե ցու թյան 
վե րա բեր յալ կար ծիք հայտ նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նենք, քա նի որ այդ հիմ քին Վճռա-
բեկ դա տա րա նի որոշ մամբ որևէ ան դրա դարձ չի կա տար վել։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ. Հա կոբ յան
Մ. Դր մե յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0522/02/13 
 2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0522/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Բար սեղ յան 
Դա տա վոր ներ՝  Ա. Խա ռատ յան 

 Ս. Թո րոս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և  
վարչա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի 
«Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք Կամո 
Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու և գու մար 
բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, և ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ 
Բան կի՝ թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

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 վա ղա ժամ կետ լու ծել իր և Լի լիթ Բո թո յա նի 

միջև կնքված վար կա յին պայ մա նագ րե րը և Լի լիթ Բո թո յա նից բռնա գան ձել 1.273.389,3 ՀՀ 
դրամ, ինչ պես նաև մայր գու մա րի՝ 1.093.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
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օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հաշ վար կել տո կոս ներ՝ սկսած 23.05.2013 թվա կա նից 
մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը:

Դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա հան ջը նվա-
զեց նե լու պա հան ջի մա սին 14.08.2017 թվա կա նի դի մու մով Բան կը պա հան ջել է Լի լիթ 
Բո թո յա նից բռնա գան ձել 495.173,3 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև 23.05.2013 թվա կա նից մինչև 
30.01.2014 թվա կա նը վար կի մայր գու մա րի՝ 1.093.000 ՀՀ դրա մի վրա, իսկ 30.01.2014 թվա-
կա նից մինչև գու մա րը փաս տա ցի Բան կին վե րա դարձ նե լու օրը 314.784 ՀՀ դրա մի նկատ-
մամբ բռնա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո-
կոս նե րը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Բո թո յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա-
նա չել Բան կի Վա նա ձոր մաս նաճ յու ղի և իր միջև կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ-
մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գի րը:

Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դա տա րան ներ կա յաց ված 10.03.2016 թվա կա նի դի մու-
մով Լի լիթ Բո թո յա նը հրա ժար վել է հա կընդ դեմ հայ ցից:

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Գա գիկ յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.01.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է, իսկ քա ղա քա ցիա-
կան գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք Կա-
մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու մա սով, 
ինչ պես նաև ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ Բան կի՝ թիվ GA12/41762 
վար կա յին պայ մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե-
լու պա հանջ նե րի մա սով, կարճ վել է: Բան կից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար, բռնա գան ձե լու մա սով հայ ցը 
մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
23.05.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, իսկ Լի լիթ Բո թո յա-
նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 16.01.2019 թվա կա նի վճի ռը մաս նա-
կիո րեն՝ դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել է. Բան կից հօ գուտ Լի լիթ 
Բո թո յա նի բռնա գանձ վել է 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու-
մար: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր-
րորդ ան ձինք՝ Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ 
լու ծե լու պա հան ջի մա սով, ինչ պես նաև ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ 
Բան կի՝ թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, կար ճե լու, ըստ Բան կի հայ ցի ընդ դեմ Լի լիթ 
Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք՝ Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ գու մար բռնա-
գան ձե լու պա հան ջի մա սով մեր ժե լու, ինչ պես նաև նշված պա հանջ նե րի հա մար բռնա-
գանձ ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար նե րի բաշխ ման մա սե րով Դա տա րա նի 
վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կը:
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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 3րդ, 347րդ, 423

րդ, 437րդ, 887րդ հոդ ված նե րը, որոնք պետք է կի րա ռեր, ին չը հան գեց րել է գոր ծում առ կա 
յու րա քանչ յուր ապա ցույ ցի՝ լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն
ված գնա հատ ման պար տա կա նու թյան խախտ ման:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ կնքված վար կա յին պայ-

մա նագ րի հի ման վրա պա հանջ ներ են ներ կա յաց վել բռնա գան ձե լու վար կա յին պայ մա-
նագ րի հի ման վրա հաշ վարկ ված գու մար նե րը, որում առ կա են ինչ պես մայր գու մա րը, 
պայ մա նագ րա յին տույ ժե րի և տո կոս նե րի գու մար նե րը, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
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օրենսգրքով սահ ման ված տո կոս նե րը, ին չը Դա տա րա նը քննարկ ման առար կա չի դարձ-
րել՝ փո խա րե նը քննար կե լով վնա սի հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րը և  դրա նով իսկ 
դուրս գա լով հայ ցի շրջա նակ նե րից:

Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով 
սպա ռիչ սահ ման ված են պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լու հիմ քե րը, իսկ սույն գոր ծով 
փաս տա ցի վճար ված չեն վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող ամ բողջ գու-
մար նե րը:

Միա ժա մա նակ Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նը չի կա տա րել 
ապա ցույց նե րի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ քննու թյուն, նույ նաց րել է հան ցա գոր-
ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյու նը վար կա յին պայ-
մա նագ րից բխող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րանն 
ան տե սել է հիշ յալ հար ցի հետ կապ ված ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ թիվ ԼԴ/0647/02/13 գոր-
ծով կա յաց ված որո շու մը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տի առ կա յու թյունն ինք նին բա վա րար հիմք չէ գու մար նե րը վճար ված լի նե լու 
հան գա ման քը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել, ինչ պես նաև 
մեր ժել Բան կից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ գու մար փաս տա բա նի վար-
ձատ րու թյան գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը՝
1) Բան կի ( Վար կա տու) և Լի լիթ Բո թո յա նի ( Վար կա ռու) միջև 21.11.2012 թվա կա նին 

կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Վար կա տուն պար տա վոր-
վել է 1.093.000 ՀՀ դրա մի չա փով վարկ տրա մա դրել Վար կա ռուին՝ տա րե կան 24 տո կոս 
ան վա նա կան տո կո սա դրույ քով՝ մինչև 21.11.2013 թվա կա նը մար ման ժամ կե տով, իսկ Վար-
կա ռուն պար տա վոր վել է վե րա դարձ նել ստաց ված գու մա րը, վճա րել տո կոս ներ դրա նից, 
ինչ պես նաև վճա րել հաշ վի սպա սարկ ման միան վագ և ամ սա կան վճար ներ (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 7-8):

2) Բան կի (Գ րա վա ռու) և Լի լիթ Բո թո յա նի (Գ րա վա տու) միջև 21.11.2012 թվա կա նին 
կնքված թիվ GA12/083385 գրա վի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Գ րա վա տուն գրա վա դրել 
է իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող և պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը 
հան դի սա ցող Հա վել ված 1-ում նշված ոսկ յա զար դե րը՝ ի ապա հո վումն Գ րա վա տուի և 
Գ րա վա ռուի միջև 21.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նագ-
րով Գ րա վա տուի ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան և պատ շաճ կա տար-
ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-10):

3) Բան կի կող մից 22.05.2013 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ 21.11.2012 
թվա կա նի թիվ GA12/41762 պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի գծով 
22.05.2013 թվա կա նի դրու թյամբ Լի լիթ Բո թո յա նի պարտ քը Բան կի հան դեպ կազ մում է 
1.273.389,30 ՀՀ դրամ, որից 1.093.000 ՀՀ դրամ՝ վար կի գու մա րի մնա ցորդ, 130.800,50 ՀՀ 
դրամ՝ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար, 39.751,80 ՀՀ դրամ՝ հաշ վարկ ված տույ ժե րի գու մար, 
9.837 ՀՀ դրամ՝ վար կա յին հաշ վի սպա սարկ ման վճար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6):

4) Բան կի և «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան միջև 
02.07.2011 թվա կա նին կնքված թիվ DI000015 բան կա յին ռիս կե րի հա մա լիր ապա հո վա-
գրու թյան պայ մա նագ րով Բանկն ապա հո վագ րել է իր բան կա յին ռիս կե րը (այդ թվում՝ աշ-
խա տա կից նե րի անազն վու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 109-126):

5) Բան կի 14.02.2014 թվա կա նի թիվ 809 գրու թյան հա մա ձայն՝ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե-
նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից կա տար վել է հա տու ցում՝ 32.489.351 
ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 108):
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6) 14.08.2017 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա-
հան ջը նվա զեց նե լու մա սին դի մու մով Բան կը հայտ նել է, որ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» 
ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից Բան կին վճար վել է ապա հո վագ րա կան հա-
տու ցում, որոն ցով թվով 50 վար կա յին պայ մա նագ րե րի մայր գու մար նե րի հան րա գու մա րը 
(45.586.000) և ապա հո վագ րու թյամբ վճար ված գու մա րի (32.489.351) տո կո սա յին հա րա բե-
րակ ցու թյու նը կազ մում է 71,2%, իսկ մայր գու մա րի չհա տուց ված մա սը տո կո սա յին տես-
քով՝ 28,8%: Վե րոգրյա լի հի ման վրա Բան կը հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վել է և նվա զեց րել 
հայ ցա պա հան ջը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 30):

7) Թիվ ԼԴ/0184/01/13 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա-
րա նի 19.01.2015 թվա կա նի դա տավճ ռով Կա մո Աֆի ցեր յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ 
քրեա կան օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 38-178–
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, իսկ Վահ րամ Բար սեղ յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել 
ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով: Դա տավճ ռով հաս-
տատ ված է հա մար վել, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նը, հան դի սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս-
նաճ յու ղի ոս կե րիչ-փոր ձա գետ և ունե նա լով նույն բան կում ոսկ յա իրեր ստու գե լու, գրավ 
ըն դու նե լու և գնա հա տե լու լիա զո րու թյուն, հա մա ձայ նու թյան է եկել իր ծա նոթ Վահ րամ 
Բար սեղ յա նի հետ, օժան դա կել է վեր ջի նիս կող մից բան կից առանձ նա պես խո շոր չա փե-
րի գու մար հափշ տա կե լու հա մար, կազ մե լով ոս կու գրա վի գնա հատ ման կեղծ ակ տեր՝ 
վե րաց րել է խո չըն դոտ նե րը: Կա մո Աֆի ցեր յա նը չա րա շա հել է բան կի վստա հու թյու նը 
և օգ տա գոր ծե լով որ պես փոր ձա գետ ներ կա յաց ված զար դե րը գնա հա տե լու և հա մա-
պա տաս խան ակտ կազ մե լու իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը՝ 2011 թվա կա նից 
մինչև 07.02.2013 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նա կա բար քա ղա քա-
ցի նե րի ան վամբ որ պես ոս կի գրա վա դրել է Վահ րամ Բար սեղ յա նի կող մից նա խա պես 
ձեռք բեր ված ոչ ոսկ յա զար դե րը և նրանց կող մից օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով կազ մե-
լով իրա վունք վե րա պա հող 50 հատ կեղծ փաս տա թուղթ՝ թան կար ժեք մե տաղ նե րի գնա-
հատ ման ակտ, 2.035.200 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյան զար դե րը գնա հա տել է 50.732.880 ՀՀ 
դրամ: Դ րանց հի ման վրա ձևա կերպ վել են լոմ բար դա յին վար կի 50 պայ մա նա գիր, որի 
արդ յուն քում քա ղա քա ցի նե րը ստա ցել են 44.796.130 ՀՀ դրամ վար կի կան խիկ գու մար, 
որոնք վեր ջին ներս փո խան ցել են Վահ րամ Բար սեղ յա նին, իսկ նա էլ խա բեու թյամբ 
բան կից ստա ցած առանձ նա պես խո շոր չա փե րի՝ 42.760.930 ՀՀ դրա մը Կա մո Աֆի ցեր-
յա նի օժան դա կու թյամբ հափշ տա կել և տ նօ րի նել է իր հա յե ցո ղու թյամբ: (...)

Դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ գոր ծով որ պես վկա ցուց մունք է տվել նաև Լի լիթ Բո թո յա-
նը՝ հայտ նե լով, որ 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին իր ծա նոթ Գո հար Գալստ յա-
նը խնդրել է իր ան վամբ «Ինե կո բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղում 
ոսկ յա զար դեր գրա վադ նել՝ նշե լով, որ մի քա նի վարկ ունե նա լու պատ ճա ռով այլևս 
իրեն վար կեր չեն տա լիս: Ին քը հա մա ձայն վել է, և պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն՝ 
հա ջորդ օրը գնա ցել են նշված բանկ: Հաս նե լով բանկ՝ Գո հար Գալստ յա նը իրեն է տվել 
թա փան ցիկ փա թե թով փա թե թա վոր ված ոսկ յա զար դեր, ապա միա սին մտել են ոս-
կե րի չի մոտ, ով, առանց փա թե թը բա ցե լու և ոս կին ստու գե լու, կշռել է, գնա հա տել և 
կազ մել հա մա պա տաս խան պայ մա նա գիր, որից հե տո դրա մարկ ղից ստա ցել է 900.000 
դրամ և պայ մա նա գրի հետ միա սին տվել է Գո հար Գալստ յա նին: (...): Դա տա քննու-
թյան ժա մա նակ Լի լիթ Բո թո յա նը, պնդե լով նա խա քննա կան ցուց մունք նե րը, հայտ նել 
է, որ (...) ոս կե րիչն առան ձին-ա ռան ձին զար դե րը չի ուսում նա սի րել, ընդ հա նուր կշռել 
է, հե տո փա թե թա վո րել, ակտ է տվել, որը ստո րագ րել է, մո տե ցել են, վար կը ձևա-
կեր պել, պայ մա նա գի րը ստո րագ րել է, գու մա րը ստա ցել են, տվել է Գո հա րին, նա էլ 
նա խա պես մեկ ամս վա տո կո սը վճա րել է և բան կից դուրս են եկել: (...) Դ րա նից հե տո 
իրեն է գու մար պետք եղել, դի մել է «Արե գակ» վար կա յին կազ մա կեր պու թյա նը, որ տեղ 
իմա ցել է, որ իր անու նը «սև ցու ցա կում» է: Զան գա հա րել է Գո հա րին և իմա ցել, որ նրա 
կող մից տրված զար դե րը ոս կի չեն, նաև հայտ նել է, որ ինքն էլ չի իմա ցել դրա մա սին: 
Դ րա նից հե տո դա տա րա նից փաս տա թուղթ է ստա ցել, որի հա մա ձայն՝ բան կը դի մել է 
դա տա րան իրե նից մոտ 1.000.000 դրամ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջով (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 12-27):
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8) Թիվ ԼԴ1/0428/02/15 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա-
րա նի 07.03.2017 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Կա մո Աֆի ցեր յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա-
սին, հայ ցը բա վա րար վել է: Վճռ վել է Կա մո Աֆի ցեր յա նից հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 
10.271.579 ՀՀ դրամ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի 
հա տու ցում, ինչ պես նաև 10.271.579 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկսած 19.02.2015 թվա կա նից 
մինչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օրը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս ներ՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված-
նե րի հա մար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար-
կա յին դրույ քա չա փե րի, և հաշ վարկ ված գու մար նե րը բռնա գան ձել Կա մո Աֆի ցեր յա նից 
հօ գուտ Բան կի (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 46-53, 61-67, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 13-16):

9) Թիվ ԼԴ/0458/02/17 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա-
րա նի 21.11.2018 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ 
Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին, հայ ցը բա վա րար-
վել է մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է Վահ րամ Բար սեղ յա նից հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 
8.812.579 ՀՀ դրամ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման արդ յուն քում հայց վո րին 
պատ ճառ ված վնա սի գու մար, ինչ պես նաև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու պա հից 
մինչև պա տաս խա նո ղի կող մից գու մարն ամ բող ջու թյամբ բան կին վճա րելն ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 8.812.579 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ 
հաշ վարկ վող տո կոս ներ՝ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ ման ված բան կա յին տո կո-
սի հաշ վար կա յին դրույ քի չա փով (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 129, դա տա կան տե ղե կատ վա կան 
հա մա կարգ):

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 394-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո-
քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան 
նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա-
ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից բխող ռիս կի ապա հո-
վագ րու թյան պայ ման նե րում վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, կա րող են էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ 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 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 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա-
խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, քա նի որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա-
յաց նե լիս ստո րա դաս դա տա րա նը թույլ է տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 347-րդ, 
423-րդ, 437-րդ, 887-րդ հոդ ված նե րի այն պի սի խախ տում, որով խա թար վել է ար դա րա-
դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից 
բխող ռիս կի ապա հո վագ րու թյան դեպ քում արդ յո՞ք վար կա յին պայ մա նագ րով սահ ման ված 
պար տա վո րու թյուն նե րը կա րող են հա մար վել դա դա րած, եթե ապա հո վագ րա կան պա տա
հա րը ծա գել է հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի արդ յուն քում, որի հա մար տրվել 
է ապա հո վագ րա կան հա տու ցում, իսկ վար կա յին պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու թյու նը 
դա դա րած հա մա րե լու՝ օրեն քով սահ ման ված որևէ հիմք առ կա չէ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա-
ցիա կան օրենս դրու 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 ինք նա վա րու թյան և գույ քա յին ինք նու րույ նու-
թյան, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմ խե լիու թյան, պայ մա նագ րի ազա տու թյան, մաս նա վոր 
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գոր ծե րին որևէ մե կի կա մա յա կան մի ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լիու թյան, քա ղա քա ցիա-
կան իրա վունք նե րի անար գել իրա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյան, խախտ ված իրա վունք-
նե րի վե րա կանգն ման ապա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րի 
վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի նե րը և իրա վա բա նա կան ան ձինք 
քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը ձեռք են բե րում ու իրա կա նաց նում իրենց կամ քով և ի 
շահ իրենց: Ն րանք ազատ են պայ մա նագ րի հի ման վրա սահ մա նե լու իրենց իրա վունք նե-
րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, որո շե լու պայ մա նագ րի՝ օրենս դրու թյա նը չհա կա սող ցան-
կա ցած պայ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պար տա վո րու թյուն-
նե րը պետք է կա տար վեն պատ շաճ՝ պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օրեն քին և այլ 
իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ նման պայ ման նե րի ու պա-
հանջ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին կամ 
սո վո րա բար ներ կա յաց վող այլ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 423-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա վո-
րու թյու նը լրիվ կամ մաս նա կի դա դա րում է օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ պայ-
մա նագ րով նա խա տես ված հիմ քե րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կող մե րից 
մե կի պա հան ջով թույ լատր վում է դա դա րեց նել պար տա վո րու թյու նը միայն օրեն քով կամ 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 437-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 ազատ են պայ մա նա գիր կնքե լիս: Պայ մա նա գիր 
կնքե լուն հար կա դրել չի թույ լատր վում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ պայ մա նա գիր 
կնքե լու պար տա կա նու թյու նը նա խա տես ված է նույն օրենսգրքով, օրեն քով կամ կա մո վին 
ստանձ նած պար տա վո րու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րը որոշ վում են կող մե րի հա յե ցո ղու թյամբ, բա ցի այն դեպ քե րից, երբ հա մա-
պա տաս խան պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված է օրեն քով կամ այլ իրա վա կան 
ակ տե րով (հոդ ված 438):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար կա յին 
պայ մա նագ րով բան կը կամ այլ վար կա յին 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 մա դրել փո խա ռուին, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է վե րա դարձ նել 
ստաց ված գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա նից: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 996-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ապա հո-
վագ րու թյան պայ մա նագ րով մի կող մը՝ ապա հո վագ րո ղը, որո շա կի միան վագ կամ պար-
բե րա կան վճա րի (ա պա հո վագ րավ ճա րի) դի մաց պար տա վոր վում է մյուս կող մին՝ ապա-
հո վա դրին կամ նրա մատ նան շած ան ձին (շա հա ռուին), որո շա կի ապա հո վագ րա կան 
գու մա րի շրջա նակ նե րում հա տու ցել որո շա կի իրա դար ձու թյան (ի րա դար ձու թյուն նե րի) 
տե ղի ունե նա լու արդ յուն քում պատ ճառ ված վնա սը կամ դրա մի մա սը կամ տրա մա դրել 
որո շա կի գու մար (ա պա հո վագ րա կան հա տու ցում), եթե այդ իրա դար ձու թյուն նե րի տե ղի 
ունե նա լը կրում է հա վա նա կան և (կամ) պա տա հա կան բնույթ և կախ ված չէ կող մե րի կամ 
ապա հո վագրված ան ձի կամ շա հա ռուի կամ քից (բա ցա ռու թյամբ կյան քի ապա հո վագ րու-
թյան այն դեպ քե րի, երբ հա տուց վում է որո շա կի հա վաս տի և ակն կալ վող իրա դար ձու-
թյան տե ղի ունե նա լը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 9831-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ապա հո-
վագ րա կան պա տա հարն ապա հո վագ րա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված դեպքն է 
կամ իրա դար ձու թյու նը, որի տե ղի ունե նա լու ուժով ապա հո վագ րո ղը պար տա վոր վում է 
ապա հո վա դրին կամ շա հա ռուին վճա րել ապա հո վագ րա կան հա տու ցում: 

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 արդ յուն քում ապա հո վա դրին (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 անց նում է ապա հո վագ րո ղին՝ նրա կող մից հա տուց ված գու մա րի մա սով: Դի-
տա վոր յալ վնաս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մամբ պա հան ջի իրա վունքն ապա հո վագ րո ղին 
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անց նե լը բա ցա ռող պայ մա նագ րի պայ մանն առո չինչ է: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ ապա հո վագ րողն իրեն ան ցած պա հան ջի իրա վունքն իրա կա նաց նում է ապա հո վա-
դրի (ա պա հո վագրված ան ձի, շա հա ռուի) և վ նաս նե րի հա մար պա տաս խա նա տու ան ձի 
միջև հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող կա նոն նե րի պահ պան մամբ: Նույն հոդ վա ծի 
3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ապա հո վա դի րը (ա պա հո վագրված ան ձը, շա հա ռուն) պար տա վոր 
է ապա հո վագ րո ղին հանձ նել իր պա հան ջի իրա վուն քը հա վաս տող փաս տաթղ թերն ու 
այլ ապա ցույց ներ՝ հայտ նե լով ապա հո վագ րո ղի կող մից իրեն փո խանց ված պա հան ջի 
իրա վունքն իրա կա նաց նե լու հա մար բո լոր անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա-
ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե ապա հո վա դի րը (ա պա հո վագրված ան ձը, շա հա ռուն) հրա-
ժար վել է ապա հո վագ րո ղի կող մից հա տուց ված վնաս նե րի հա մար պա տաս խա նա տու 
ան ձի նկատ մամբ պա հան ջի իրա վուն քից, կամ այդ իրա վունքն իրա կա նաց նելն անհ նա րին 
է դար ձել ապա հո վա դրի (ա պա հո վագրված ան ձի, շա հա ռուի) մեղ քով, ապա ապա հո վագ-
րո ղը լրիվ կամ հա մա պա տաս խան մա սով ազատ վում է ապա հո վագ րա կան հա տու ցում 
վճա րե լուց և իրա վունք ունի պա հան ջե լու վե րա դարձ նել ավե լորդ վճար ված հա տուց ման 
գու մա րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ կարևո րել է ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված սկզբունք նե րի՝ մաս նա վո րա պես 
պայ մա նագ րի ազա տու թյան սկզբուն քի առանց քա յին դե րը քա ղա քա ցիաի րա վա կան 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րում (տե՛ս «Հա րավ կով կաս յան եր կա թու ղի» ՓԲԸն  ընդ դեմ «ԼԵՎ 
ԳՐՈՒՊ ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ՓԲԸի թիվ ԵԿԴ/1489/02/13 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյան հի ման 
վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վար կա յին պայ մա նագ րով վար կա տուն 
ստանձ նում է վար կա ռուին դրա մա կան մի ջոց ներ տրա մա դրե 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 նե րը 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 (տե՛ս «ՓԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸն  
ընդ դեմ «Պ րոԿ րե դիտ Բանկ» ՓԲԸի թիվ ԵԿԴ/4072/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

«Ինե կո բանկ» ՓԲԸն  ընդ դեմ Մա րի նե Ալա վերդ յա նի քա ղա քա ցիա կան գոր ծով որոշ-
մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար կա յին պայ մա նագ րից բխող պա-
հանջ նե րի դեպ քում ապա ցուց ման առար կա յի մեջ է մտնում վար կա յին հա րա բե րու թյուն-
նե րի (վար կա յին պայ մա նագ րի) առ կա յու թյու նը, վար կա տուի կող մից վար կի գու մա րը փո-
խա ռուին տրա մա դրած լի նե լը, փո խա ռուի կող մից պար տա վո րու թյան կե տանց թույլ տա-
լը, ինչ պես նաև փո խա ռուի մեղ քի առ կա յու թյու նը, որը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
417-րդ հոդ վա ծի ուժով են թադր վում է, եթե փո խա ռուն չա պա ցու ցի իր մեղ քի բա ցա կա յու-
թյու նը: 

Ն կա տի ունե նա լով, որ վար կա յին պայ մա նագ րով որ պես վար կա տու հան դես են գա-
լիս բան կե րը և այլ վար կա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնք ռիս կա յին ֆի նան սա կան 
գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող սուբ յեկտ ներ են, վեր ջին ներս հնա րա վո րու թյուն ունեն 
ապա հո վագ րե լու վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող որո շա կի ռիս կեր: Ընդ որում, 
որոշ դեպ քե րում ապա հո վագրման պա հան ջը սահ ման վում է օրեն քով: Այս պես, օրի նակ, 
այն դեպ քում, երբ վար կա յին պայ մա նագ րի կա տա րումն ապա հով ված է գրա վով, ապա 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 237-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ 
գրա վա տուն կամ գրա վա ռուն, կախ ված այն բա նից, թե նրան ցից ում մոտ է գտնվում գրավ 
դրված գույ քը, պար տա վոր է գրավ դրված գույքն ապա հո վագ րել կորստ յան և վ նաս ված-
քի ռիս կե րից: Այ սինքն՝ վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նա կում հնա րա վոր է ապա-
հո վագ րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի ծա գում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող որո-
շա կի ռիս կեր ապա հո վագ րե լիս ապա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա րե լուց հե տո վար կա-
յին հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պա հանջն օրեն քի ուժով անց նում է ապա հո վագ րա կան 
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ըն կե րու թյա նը: Ընդ որում, պա հան ջի զիջ ման հա մար անհ րա ժեշտ է հետևյալ պայ ման նե-
րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը (ե թե այլ բան նա խա տես ված չլի նի ապա հո վագ րու-
թյան պայ մա նագ րով).

1. ապա հո վագ րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, ընդ որում, նկա տի 
ունե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 996-րդ հոդ վա ծի պա հան ջը՝ տվյալ փաստն 
ապա ցու ցող միակ թույ լատ րե լի ապա ցույցն ապա հո վագ րու թյան պայ մա նա գիրն է կամ 
ապա հո վագ րա կան վկա յա գի րը, եթե վեր ջինս պա րու նա կում է ապա հո վագ րու թյան պայ-
մա նագ րի՝ օրեն քով սահ ման ված բո լոր էա կան պայ ման նե րը,

2. ապա հո վագ րա կան պա տա հա րի առ կա յու թյու նը. ապա հո վագ րա կան պա տա հա րը 
պետք է ծա գի ապա հո վագ րա կան պայ մա նագ րով նա խա տես ված իրա վա բա նա կան փաս-
տե րի ուժով, որ պի սի պա րա գա յում ապա հո վագ րո ղը պար տա վոր է ապա հո վա դրին կամ 
շա հա ռուին վճա րել ապա հո վագ րա կան հա տու ցում,

3. ապա հո վագ րա կան հա տու ցում վճա րած լի նելն ապա հո վա դրին կամ շա հա ռուին 
(տե՛ս թիվ ԼԴ/0647/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա
կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար կա յին պայ-
մա նագ րից բխող գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի դեպ քում ապա ցուց ման առար կա յի 
մեջ է մտնում վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի (վար կա յին պայ մա նագ րի) առ կա յու թյու նը, 
վար կա տուի կող մից վար կի գու մա րը փո խա ռուին տրա մա դրած լի նե լը, փո խա ռուի կող-
մից պար տա վո րու թյան կե տանց թույլ տա լը, ինչ պես նաև փո խա ռուի մեղ քի առ կա յու թյու-
նը, որը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 417-րդ հոդ վա ծի ուժով են թադր վում է, եթե փո-
խա ռուն չա պա ցու ցի իր մեղ քի բա ցա կա յու թյու նը: Ընդ որում, պար տա վո րու թյան դա դա-
րած լի նե լու հան գա ման քը ապա ցուց ված չլի նե լու դեպ քում, գոր ծում է պար տա վո րու թյան 
առ կա յու թյան կան խա վար կա ծը:

Ան դրա դառ նա լով վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից բխող ռիս կե րի ապա հո վագ րու-
թյան դեպ քում վար կա յին պայ մա նագ րից բխող պար տա կա նու թյու նը փո խա ռուի կող մից 
կա տա րե լու հար ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ վար կա յին հա րա բե րու թյուն-
ներն ու ապա հո վագ րա կան հա րա բե րու թյուն ներն ինք նու րույն պար տա վո րա կան հա րա-
բե րու թյուն ներ են: Ընդ որում, փո խա ռուն ապա հո վագ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կողմ 
չէ: Հետևա բար, փո խա ռուն չի կա րող հրա ժար վել վար կա յին պար տա վո րու թյու նից բխող 
պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լուց՝ վկա յա կո չե լով ապա հո վագ րա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի առ կա յու թյու նը:

Ինչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ վար կա տուն ար դեն իսկ հա տու ցում է ստա-
ցել ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նից, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման 
դեպ քում անհ րա ժեշտ է տա րան ջա տել թեև միմ յանց հետ փոխ կա պակց ված, սա կայն այ-
դու հան դերձ եր կու տար բեր իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը՝ վար կա յին իրա վա հա րա բե-
րու թյու նը և ապա հո վագ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյու նը, և  դրանց ծագ ման հիմ քե րը: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ ան գամ վար կա տուի կող մից ապա հո վագ րա կան 
հա տու ցում ստա նա լը չի դա դա րեց նում վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյու նը փո խա ռուի 
հա մար, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 423-րդ հոդ վա ծը, ինչ պես նաև նույն 
օրենսգրքի 27-րդ գլու խը («Պար տա վո րու թյուն նե րը դա դա րե լը») պար տա վո րու թյան դա-
դար ման նման հիմ քի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն չեն սահ մա նում: Տվ յալ իրա վի ճա կում 
ոչ թե վար կա յին պար տա վո րու թյու նը դա դա րում է, այլ այն պա հից սկսած, երբ վար կա-
տուն ամ բողջ ծա վա լով ստա նում է ապա հո վագ րա կան հա տու ցում ապա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյու նից, վար կա յին պայ մա նագ րից բխող պա հան ջի իրա վուն քը փո խանց վում է 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1021-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճռա-
բեկ դա տա րա նը կարևո րում է այն հան գա ման քը, որ ան գամ ապա հո վագ րա կան հա տու-
ցումն ամ բող ջու թյամբ վճար ված լի նե լու պայ ման նե րում փո խա ռուն չի կա րող վկա յա-
կո չել այդ հան գա ման քը և հ րա ժար վել պար տա վո րու թյան կա տա րու մից, քա նի որ սուբ-
րո գա ցիա յի նշված հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վնա սի հա տուց ման պա հան ջի իրա վունքն 
ապա հո վա դրից ապա հո վագ րո ղին անց նե լու (սուբ րո գա ցիա) կա նոն նե րը կի րա ռե լի են 
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ապա հո վա դիր-ա պա հո վագ րող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ և չեն բա ցա ռում վար-
կա յին պայ մա նագ րից բխող պա հան ջի բա վա րա րու մը: Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 
է, որ փո խա ռուն կա րող է ազատ վել վար կա տուի առջև վար կա յին պար տա վո րու թյու նից 
միայն այն դեպ քում, երբ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ապա ցուց վի, որ վար կա տուն ամ-
բող ջու թյամբ ստա ցել է ապա հո վագ րա կան հա տու ցում հենց նույն՝ ապա հո վագ րա կան 
պա տա հար հան դի սա ցող պար տա վո րու թյան հա մար և իր պա հան ջի իրա վուն քը զի ջել է 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը՝ վեր ջի նիս հանձ նե լով պա հան ջի իրա վուն քը հա վաս-
տող փաս տաթղ թերն ու այլ ապա ցույց ներ: Ընդ որում, ան գամ այս պա րա գա յում փո խա-
ռուն չի ազատ վում ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան նկատ մամբ հնա րա վոր հե տա գա 
պար տա վո րու թյուն նե րից: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի ( Վար կա տու) և Լի լիթ Բո թո յա նի ( Վար կա ռու) 
միջև 21.11.2012 թվա կա նին կնքված վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կը 1.093.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով, տա րե կան 24 տո կոս ան վա նա կան տո կո սա դրույ քով վարկ է տրա մա դրել Լի լիթ 
Բո թո յա նին՝ մինչև 21.11.2013 թվա կա նը մար ման ժամ կե տով: Ըստ Բան կի և Լի լիթ Բո թո յա-
նի միջև կնքված գրա վի պայ մա նագ րի՝ վար կա յին պար տա վո րու թյան կա տար ման ապա-
հով ման նպա տա կով Լի լիթ Բո թո յա նը գրա վա դրել է իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նող ոսկ յա իրե րը: 

Բան կի և «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան միջև 
02.07.2011 թվա կա նին կնքված բան կա յին ռիս կե րի հա մա լիր ապա հո վագ րու թյան պայ մա-
նագ րով Բանկն ապա հո վագ րել է իր բան կա յին ռիս կե րը (այդ թվում՝ աշ խա տա կից նե րի 
անազն վու թյու նը): 

Թիվ ԼԴ/0184/01/13 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
19.01.2015 թվա կա նի դա տավճ ռով Կա մո Աֆի ցեր յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 38-178–րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, իսկ Վահ րամ Բար սեղ յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով: Դա տավճ ռով հաս տատ ված է 
հա մար վել, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նը, հան դի սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի ոս-
կե րիչ-փոր ձա գետ և ունե նա լով նույն բան կում ոսկ յա իրեր ստու գե լու, գրավ ըն դու նե լու 
և գնա հա տե լու լիա զո րու թյուն, հա մա ձայ նու թյան է եկել իր ծա նոթ Վահ րամ Բար սեղ յա-
նի հետ, օժան դա կել է վեր ջի նիս կող մից բան կից առանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար 
հափշ տա կե լու հա մար, կազ մե լով ոս կու գրա վի գնա հատ ման կեղծ ակ տեր՝ վե րաց րել է 
խո չըն դոտ նե րը: Դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ Լի լիթ Բո թո յա նի հետ պայ մա նագ րե րը նույն պես 
վե րոնշ յալ արարք նե րի կա տար ման արդ յուն քում են կնքվել:

«Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից Բան կին 
կա տար վել է հա տու ցում՝ 32.489.351 ՀՀ դրա մի չա փով:

14.08.2017 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա-
հան ջը նվա զեց նե լու մա սին դի մու մով Բան կը հայտ նել է, որ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» 
ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից Բան կին վճար վել է ապա հո վագ րա կան հա-
տու ցում, որոն ցով թվով 50 վար կա յին պայ մա նագ րե րի մայր գու մար նե րի հան րա գու մա րը 
(45.586.000) և ապա հո վագ րու թյամբ վճար ված գու մա րի (32.489.351) տո կո սա յին հա րա բե-
րակ ցու թյու նը կազ մում է 71,2%, իսկ մայր գու մա րի չհա տուց ված մա սը տո կո սա յին տես-
քով՝ 28,8%: Վե րոգրյա լի հի ման վրա Բան կը հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վել է և նվա զեց րել 
հայ ցա պա հան ջը: 

Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժե լիս գտել է, որ Բան կի կող մից Լի լիթ Բո թո յա նից պա հանջ-
վող գու մար նե րը նե րառ ված են Կա մո Աֆի ցեր յա նից և Վահ րամ Բար սեղ յա նից պա հանջ-
վող և բռ նա գանձ վող գու մար նե րի ծա վալ նե րի մեջ: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը եզ րա հան գել 
է, որ վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ռիս կերն ապա հո վագ րե լիս ապա հո վագ-
րա կան հա տու ցում վճա րե լուց հե տո վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պա հանջն 
օրեն քի ուժով ան ցել է ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը: Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ 
Բան կին պատ ճառ ված վնա սի հա մար հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը չի կա րող դրվել 
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Լի լիթ Բո թո յա նի վրա նաև այն հիմ նա վոր մամբ, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նից բռնա գանձ վել է 
այն գու մա րի տար բե րու թյու նը, որը չի հա տուց վել ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող-
մից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը, եզ րա հան-
գել է, որ սույն գոր ծով պա տաս խա նո ղից պա հանջ վող գու մա րը նույ նա նում է ար դեն իսկ 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող մից Բան կին հա տուց ված և բռ նա գանձ ման են թա կա 
գու մար նե րի հետ, ինչն էլ իր հեր թին հիմք է տա լիս եզ րա հան գե լու, որ հայց վո րի կող մից 
չի հիմ նա վոր վել պար տա վո րու թյան խախտ ման արդ յուն քում փոխ հա տուց ման ար ժե քը և 
 դրա ար ժե քի սահ ման նե րում պա հան ջի իրա վունք ունե նա լը: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Դա տա րա նի և Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա-
կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը 
կորց րած 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 քանչ յուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր 
ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ-
քին հա մոզ մամբ:

Ընդ որում, հա ման ման կար գա վո րում առ կա է նաև սույն գոր ծով ներ կա յաց ված 
վե րա քննիչ բո ղոք նե րի քննու թյան պա հին գոր ծող՝ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 
09.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
66-րդ հոդ վա ծով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան ներն ան-
տե սել են այն հան գա ման քը, որ Բան կի և պա տաս խա նո ղի միջև 21.11.2012 թվա կա նին 
կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նագ րով հիմ նա վոր վել է, որ կող մե րի միջև առ-
կա են եղել վար կա յին հա րա բե րու թյուն ներ, իսկ գոր ծում առ կա չեն ապա ցույց ներ՝ վար-
կա յին պար տա վո րու թյան դա դար ման վե րա բեր յալ: 

Ինչ վե րա բե րում է Բան կի կող մից ապա հո վագ րա կան հա տու ցում ստա նա լու հան գա-
ման քին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը, այդ թվում հիմք ըն դու նե լով թիվ ԼԴ/0647/02/13 քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծով 07.04.2017 թվա կա նին հայտ նած իր դիր քո րո շու մը, կարևո րում է, 
որ սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում թեև հիմ նա վոր վել է Բան կի կող մից ապա հո վագ րա կան 
հա տու ցում ստա նա լու հան գա ման քը, սա կայն այն բա վա րար չէ վար կա յին պար տա վո րու-
թյու նը դա դա րած հա մա րե լու հա մար: Ավե լին, Բան կը, նվա զեց նե լով հայ ցա պա հան ջը, 
հայտ նել է, որ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից 
Բան կին վճար վել է ապա հո վագ րա կան հա տու ցում, որոն ցով թվով 50 վար կա յին պայ մա-
նագ րե րի մայր գու մար նե րի հան րա գու մա րը (45.586.000) և ապա հո վագ րու թյամբ վճար-
ված գու մա րի (32.489.351) տո կո սա յին հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ մում է 71,2%, իսկ մայր 
գու մա րի չհա տուց ված մա սը տո կո սա յին տես քով՝ 28,8%: Այ սինքն՝ սույն գոր ծով ան գամ չի 
ներ կա յաց վել ապա ցույց այն մա սին, որ ստաց ված ապա հո վագ րա կան հա տու ցումն ամ-
բող ջու թյամբ մա րել է Լի լիթ Բո թո յա նի վար կա յին պար տա վո րու թյու նը: 

Վե րոգրյա լը հաշ վի առ նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ ան կախ 
Բան կի՝ ապա հո վագ րա կան հա տու ցում ստա նա լու հան գա ման քից՝ Բան կի և Լի լիթ Բո-
թո յա նի միջև 21.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նագ րից 
բխող պար տա վո րու թյու նը չի դա դա րել Լի լիթ Բո թո յա նի հա մար (այն չա փով, որով Բան կը 
ներ կա յաց րել է վերջ նա կան հայ ցա պա հան ջը՝ սկզբնա կան հայ ցա պա հան ջի նվա զեց ման 
արդ յուն քում):

Ան դրա դառ նա լով Կա մո Աֆի ցեր յա նից և Վահ րամ Բար սեղ յա նից գու մար բռնա-
գան ձե լու վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-
վո րու թյան ուժով մի ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մեկ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) 
օգ տին կա տա րել որո շա կի գոր ծո ղու թյուն. այն է՝ վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա րել 
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աշ խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որո շա կի գոր ծո ղու-
թյուն կա տա րե լուց, իսկ պար տա տերն իրա վունք ունի պար տա պա նից պա հան ջել կա տա-
րե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պար տա վո րու թյուն-
նե րը ծա գում են պայ մա նագ րից, վնաս պատ ճա ռե լու հետևան քով և սույն օրենսգրքում 
նշված այլ հիմ քե րից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ պար տա վո րու թյուն նե րի տա րան ջատ ման և 
միմ յանց բա ցա ռե լու կամ փո խա դարձ լրաց նե լու հան գա մանք նե րը պար զե լու հար ցում 
էա կան նշա նա կու թյուն ունի պար տա վո րու թյան ծագ ման հիմ քի որո շու մը: Վճռա բեկ դա-
տա րանն ընդգ ծում է, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նից և Վահ րամ Բար սեղ յա նից գու մար բռնա-
գան ձե լու վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տե րը վե րա բե րում են այլ հիմ քով պար տա վո րու-
թյա նը՝ հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց մա նը, որոնց առ կա յու թյունն 
ինք նին չի բա ցա ռում գոր ծող վար կա յին պայ մա նագ րով պար տա վո րու թյան կա տա րու մը 
Լի լիթ Բո թո յա նի կող մից: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է նաև այն, որ 
սույն գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում ան գամ չի ապա ցուց վել այդ դա տա կան ակ տե րից 
բխող պար տա վո րու թյու նը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հան գա ման քը: 

Այս պի սով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ստո րա դաս դա տա րան նե րը խե ղա-
թյու րել են վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյան էու թյու նը, գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը 
լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ քննու թյան առար կա չեն դարձ րել, մաս նա վո րա պես 
հաշ վի չեն առել, որ սույն գոր ծով առ կա ապա ցույց նե րով չի հիմ նա վոր վում վար կա յին 
պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու թյան դա դար ման հան գա ման քը: Ուս տի ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն այն մա սին, որ սույն գոր ծով Բան կի կող մից չի ապա-
ցուց վել պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյան խախտ ման արդ յուն քում փոխ հա տուց ման 
ար ժե քի սահ ման նե րում պա հան ջի իրա վունք ունե նա լը, հիմ նա վոր չէ:

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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
և 3-րդ մա սե րի հիմ քե րով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար՝ նկա տի 
ունե նա լով, որ ստո րա դաս դա տա րա նը թույլ է տվել նյու թա կան և դա տա վա րա կան իրա-
վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու-
թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ ապա հո վագ րա կան և վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
բո վան դա կու թյան սխալ բա ցա հայտ ման և այդ իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող պա-
հան ջի իրա վուն քի էու թյան խա թար ման հետևան քով բա ցառ վել է վար կա յին պայ մա նագ-
րից բխող պար տա վո րու թյան կա տա րումն այն դեպ քում, երբ գոր ծում առ կա ապա ցույց-
նե րով չի հիմ նա վոր վել, որ վար կա յին պար տա վո րու թյու նը որևէ հիմ քով դա դա րած է:

Հետևա բար, ել նե լով վե րոգրյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գործն 
անհ րա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան՝ սույն որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի հայտ նած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո նոր քննու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար:

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ Բան կը Դա տա րա-
նի վճռի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց րել է միայն մերժ ված հայ ցա պա հան ջի մա սով, 
իսկ Լի լիթ Բո թո յա նը՝ միայն փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մա րի բռնա գանձ ման 
պա հան ջը մեր ժե լու մա սով: Այ սինքն՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սով 
Դա տա րա նի վճի ռը չի բո ղո քարկ վել (ինչ պես Բան կի, այն պես էլ Լի լիթ Բո թո յա նի վե րա-
քննիչ բո ղոք նե րը որևէ փաս տարկ նշված հար ցի վե րա բեր յալ չեն պա րու նա կում): Այ դու-
հան դերձ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում թեև ոչ իրա վա չա փո րեն, 
բայցևայն պես ան դրա դար ձել է նաև Դա տա րա նի վճռի չբո ղո քարկ ված մա սին՝ ան փո փոխ 
թող նե լով այն: Ն կա տի ունե նա լով, որ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սով 
վճռա բեկ բո ղո քը որևէ փաս տարկ չի պա րու նա կում (ա վե լին, հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը՝ հա կընդ դեմ հայց վո րի կող մից հայ ցից հրա ժար վե լու 
հիմ քով կար ճե լու մա սով դա տա կան ակ տը չի շո շա փում Բան կի շա հե րը), Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը պետք է բե կա նել մաս-
նա կիո րեն՝ մերժ ված հայ ցա պա հան ջի մա սով Դա տա րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու 
մա սով: Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Բան կի հայ ցա պա հան ջը մեր ժե լու 
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մա սով դա տա կան ակ տի բե կան ման պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ է բե կա նել նաև Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի որոշ ման՝ Բան կից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի փաս տա բա նի վար ձատ-
րու թյան գու մար բռնա գան ձե լու մա սը:

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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի 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 բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա դառ նալ գոր ծի քննու-
թյան ներ կա փու լում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որոշ ման՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի 16.01.2019 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն՝ «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի հայ ցը մեր ժե լու 
մա սով ան փո փոխ թող նե լու, ինչ պես նաև «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի 
95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար, բռնա գան ձե լու մա սը, և 
այդ մա սով գործն ուղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր 
քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 
ըն թաց քում: 

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են-
թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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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 տի կող մից թիվ ԼԴ/0522/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով  

03.07.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով 
«Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
23.05.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) 
ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ 
պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու և գու մար բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, և 
ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ Բան կի՝ թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ-
մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, որո շել է. «Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որոշ ման՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի 16.01.2019 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն՝ «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի հայ ցը 
մեր ժե լու մա սով ան փո փոխ թող նե լու, ինչ պես նաև «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ից հօ գուտ Լի լիթ 
Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար, բռնա գան-
ձե լու մա սը, և այդ մա սով գործն ուղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րան՝ նոր քննու թյան»: 

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 տի դա տա վոր Էդ. Սե դրակ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 03.07.2020 թվա կա նին թիվ ԼԴ/0522/02/13 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա-
սե րում կա տար ված եզ րա հան գում նե րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րա դրում եմ իմ հա-
տուկ կար ծի քը նույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բեր յալ:

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 վա ղա ժամ կետ լու ծել իր և Լի լիթ Բո թո յա նի 

միջև կնքված վար կա յին պայ մա նագ րե րը և Լի լիթ Բո թո յա նից բռնա գան ձել 1.273.389,3 ՀՀ 
դրամ, ինչ պես նաև մայր գու մա րի՝ 1.093.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հաշ վար կել տո կոս ներ՝ սկսած 23.05.2013 թվա կա նից 
մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը:

Դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա հան ջը նվա-
զեց նե լու պա հան ջի մա սին 14.08.2017 թվա կա նի դի մու մով Բան կը պա հան ջել է Լի լիթ 
Բո թո յա նից բռնա գան ձել 495.173,3 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև 23.05.2013 թվա կա նից մինչև 
30.01.2014 թվա կա նը վար կի մայր գու մա րի՝ 1.093.000 ՀՀ դրա մի վրա, իսկ 30.01.2014 թվա-
կա նից մինչև գու մա րը փաս տա ցի Բան կին վե րա դարձ նե լու օրը 314.784 ՀՀ դրա մի նկատ-
մամբ բռնա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո-
կոս նե րը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Բո թո յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա-
նա չել Բան կի Վա նա ձոր մաս նաճ յու ղի և իր միջև կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ-
մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գի րը:

Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դա տա րան ներ կա յաց ված 10.03.2016 թվա կա նի դի մու-
մով Լի լիթ Բո թո յա նը հրա ժար վել է հա կընդ դեմ հայ ցից:

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Գա գիկ յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.01.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է, իսկ քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք Կա մո Աֆի-
ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու մա սով, ինչ պես 
նաև ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ Բան կի՝ թիվ GA12/41762 վար կա յին 
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պայ մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե-
րի մա սով, կարճ վել է: Բան կից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա-
բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար, բռնա գան ձե լու մա սով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
23.05.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, իսկ Լի լիթ Բո թո յա-
նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 16.01.2019 թվա կա նի վճի ռը մաս նա-
կիո րեն՝ դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել է. Բան կից հօ գուտ Լի լիթ 
Բո թո յա նի բռնա գանձ վել է 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու-
մար: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր-
րորդ ան ձինք՝ Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ 
լու ծե լու պա հան ջի մա սով, ինչ պես նաև ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ 
Բան կի՝ թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, կար ճե լու, ըստ Բան կի հայ ցի ընդ դեմ Լի լիթ 
Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք՝ Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ գու մար բռնա-
գան ձե լու պա հան ջի մա սով մեր ժե լու, ինչ պես նաև նշված պա հանջ նե րի հա մար բռնա-
գանձ ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար նե րի բաշխ ման մա սե րով Դա տա րա նի 
վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կը:
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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 3րդ, 347րդ, 423

րդ, 437րդ, 887րդ հոդ ված նե րը, որոնք պետք է կի րա ռեր, ին չը հան գեց րել է գոր ծում առ կա 
յու րա քանչ յուր ապա ցույ ցի՝ լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն
ված գնա հատ ման պար տա կա նու թյան խախտ ման:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ կնքված վար կա յին պայ-

մա նագ րի հի ման վրա պա հանջ ներ են ներ կա յաց վել բռնա գան ձե լու վար կա յին պայ մա-
նագ րի հի ման վրա հաշ վարկ ված գու մար նե րը, որում առ կա են ինչ պես մայր գու մա րը, 
պայ մա նագ րա յին տույ ժե րի և տո կոս նե րի գու մար նե րը, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքով սահ ման ված տո կոս նե րը, ին չը Դա տա րա նը քննարկ ման առար կա չի դարձ-
րել՝ փո խա րե նը քննար կե լով վնա սի հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րը և  դրա նով իսկ 
դուրս գա լով հայ ցի շրջա նակ նե րից:

Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով 
սպա ռիչ սահ ման ված են պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լու հիմ քե րը, իսկ սույն գոր ծով 
փաս տա ցի վճար ված չեն վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող ամ բողջ գու-
մար նե րը:

Միա ժա մա նակ Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նը չի կա տա րել 
ապա ցույց նե րի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ քննու թյուն, նույ նաց րել է հան ցա գոր-
ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյու նը վար կա յին պայ-
մա նագ րից բխող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րանն 
ան տե սել է հիշ յալ հար ցի հետ կապ ված ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ թիվ ԼԴ/0647/02/13 գոր-
ծով կա յաց ված որո շու մը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տի առ կա յու թյունն ինք նին բա վա րար հիմք չէ գու մար նե րը վճար ված լի նե լու 
հան գա ման քը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել, ինչ-
պես նաև մեր ժել Բան կից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ գու մար փաս-
տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը:
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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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) Բան կի ( Վար կա տու) և Լի լիթ Բո թո յա նի ( Վար կա ռու) միջև 21.11.2012 թվա կա նին 

կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Վար կա տուն պար տա վոր-
վել է 1.093.000 ՀՀ դրա մի չա փով վարկ տրա մա դրել Վար կա ռուին՝ տա րե կան 24 տո կոս 
ան վա նա կան տո կո սա դրույ քով՝ մինչև 21.11.2013 թվա կա նը մար ման ժամ կե տով, իսկ Վար-
կա ռուն պար տա վոր վել է վե րա դարձ նել ստաց ված գու մա րը, վճա րել տո կոս ներ դրա նից, 
ինչ պես նաև վճա րել հաշ վի սպա սարկ ման միան վագ և ամ սա կան վճար ներ (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 7-8):

2) Բան կի (Գ րա վա ռու) և Լի լիթ Բո թո յա նի (Գ րա վա տու) միջև 21.11.2012 թվա կա նին 
կնքված թիվ GA12/083385 գրա վի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Գ րա վա տուն գրա վա դրել 
է իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող և պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա-
սը հան դի սա ցող Հա վել ված 1-ում նշված ոսկ յա զար դե րը՝ ի ապա հո վումն Գ րա վա տուի 
և Գրա վա ռուի միջև 21.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նա-
գրով Գ րա վա տուի ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան և պատ շաճ կա-
տար ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-10):

3) Բան կի կող մից 22.05.2013 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ 21.11.2012 
թվա կա նի թիվ GA12/41762 պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի գծով 
22.05.2013 թվա կա նի դրու թյամբ Լի լիթ Բո թո յա նի պարտ քը Բան կի հան դեպ կազ մում է 
1.273.389,30 ՀՀ դրամ, որից 1.093.000 ՀՀ դրամ՝ վար կի գու մա րի մնա ցորդ, 130.800,50 ՀՀ 
դրամ՝ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար, 39.751,80 ՀՀ դրամ՝ հաշ վարկ ված տույ ժե րի գու մար, 
9.837 ՀՀ դրամ՝ վար կա յին հաշ վի սպա սարկ ման վճար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6):

4) Բան կի և «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան միջև 
02.07.2011 թվա կա նին կնքված թիվ DI000015 բան կա յին ռիս կե րի հա մա լիր ապա հո վա-
գրու թյան պայ մա նագ րով Բանկն ապա հո վագ րել է իր բան կա յին ռիս կե րը (այդ թվում՝ աշ-
խա տա կից նե րի անազն վու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 109-126):

5) Բան կի 14.02.2014 թվա կա նի թիվ 809 գրու թյան հա մա ձայն՝ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե-
նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից կա տար վել է հա տու ցում՝ 32.489.351 
ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 108):

6) 14.08.2017 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա-
հան ջը նվա զեց նե լու մա սին դի մու մով Բան կը հայտ նել է, որ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» 
ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից Բան կին վճար վել է ապա հո վագ րա կան հա-
տու ցում, որոն ցով թվով 50 վար կա յին պայ մա նագ րե րի մայր գու մար նե րի հան րա գու մա րը 
(45.586.000) և ապա հո վագ րու թյամբ վճար ված գու մա րի (32.489.351) տո կո սա յին հա րա բե-
րակ ցու թյու նը կազ մում է 71,2%, իսկ մայր գու մա րի չհա տուց ված մա սը տո կո սա յին տես-
քով՝ 28,8%: Վե րոգրյա լի հի ման վրա Բան կը հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վել է և նվա զեց րել 
հայ ցա պա հան ջը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 30):

7) Թիվ ԼԴ/0184/01/13 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա-
նի 19.01.2015 թվա կա նի դա տավճ ռով Կա մո Աֆի ցեր յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 38-178–րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, իսկ Վահ րամ Բար սեղ յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով: Դա տավճ ռով հաս տատ ված է 
հա մար վել, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նը, հան դի սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի ոս-
կե րիչ-փոր ձա գետ և ունե նա լով նույն բան կում ոսկ յա իրեր ստու գե լու, գրավ ըն դու նե լու 
և գնա հա տե լու լիա զո րու թյուն, հա մա ձայ նու թյան է եկել իր ծա նոթ Վահ րամ Բար սեղ յա-
նի հետ, օժան դա կել է վեր ջի նիս կող մից բան կից առանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար 
հափշ տա կե լու հա մար, կազ մե լով ոս կու գրա վի գնա հատ ման կեղծ ակ տեր՝ վե րաց րել է 
խո չըն դոտ նե րը: Կա մո Աֆի ցեր յա նը չա րա շա հել է բան կի վստա հու թյու նը և օգ տա գոր ծե-
լով որ պես փոր ձա գետ ներ կա յաց ված զար դե րը գնա հա տե լու և հա մա պա տաս խան ակտ 
կազ մե լու իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը՝ 2011 թվա կա նից մինչև 07.02.2013 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նա կա բար քա ղա քա ցի նե րի ան վամբ որ պես 
ոս կի գրա վա դրել է Վահ րամ Բար սեղ յա նի կող մից նա խա պես ձեռք բեր ված ոչ ոսկ յա 
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զար դե րը և նրանց կող մից օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով կազ մե լով իրա վունք վե րա պա-
հող 50 հատ կեղծ փաս տա թուղթ՝ թան կար ժեք մե տաղ նե րի գնա հատ ման ակտ, 2.035.200 
ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյան զար դե րը գնա հա տել է 50.732.880 ՀՀ դրամ: Դ րանց հի ման վրա 
ձևա կերպ վել են լոմ բար դա յին վար կի 50 պայ մա նա գիր, որի արդ յուն քում քա ղա քա ցի նե րը 
ստա ցել են 44.796.130 ՀՀ դրամ վար կի կան խիկ գու մար, որոնք վեր ջին ներս փո խան ցել 
են Վահ րամ Բար սեղ յա նին, իսկ նա էլ խա բեու թյամբ բան կից ստա ցած առանձ նա պես խո
շոր չա փե րի՝ 42.760.930 ՀՀ դրա մը Կա մո Աֆի ցեր յա նի օժան դա կու թյամբ հափշ տա կել և տ նօ
րի նել է իր հա յե ցո ղու թյամբ: (...)

Դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ գոր ծով որ պես վկա ցուց մունք է տվել նաև Լի լիթ Բո թո յա-
նը՝ հայտ նե լով, որ 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին իր ծա նոթ Գո հար Գալստ յա-
նը խնդրել է իր ան վամբ «Ինե կո բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղում 
ոսկ յա զար դեր գրա վադ նել՝ նշե լով, որ մի քա նի վարկ ունե նա լու պատ ճա ռով այլևս 
իրեն վար կեր չեն տա լիս: Ին քը հա մա ձայն վել է, և պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն՝ 
հա ջորդ օրը գնա ցել են նշված բանկ: Հաս նե լով բանկ՝ Գո հար Գալստ յա նը իրեն է տվել 
թա փան ցիկ փա թե թով փա թե թա վոր ված ոսկ յա զար դեր, ապա միա սին մտել են ոս-
կե րի չի մոտ, ով, առանց փա թե թը բա ցե լու և ոս կին ստու գե լու, կշռել է, գնա հա տել և 
կազ մել հա մա պա տաս խան պայ մա նա գիր, որից հե տո դրա մարկ ղից ստա ցել է 900.000 
դրամ և պայ մա նագ րի հետ միա սին տվել է Գո հար Գալստ յա նին: (...): Դա տա քննու-
թյան ժա մա նակ Լի լիթ Բո թո յա նը, պնդե լով նա խա քննա կան ցուց մունք նե րը, հայտ նել 
է, որ (...) ոս կե րիչն առան ձին-ա ռան ձին զար դե րը չի ուսում նա սի րել, ընդ հա նուր կշռել 
է, հե տո փա թե թա վո րել, ակտ է տվել, որը ստո րագ րել է, մո տե ցել են, վար կը ձևա-
կեր պել, պայ մա նա գի րը ստո րագ րել է, գու մա րը ստա ցել են, տվել է Գո հա րին, նա էլ 
նա խա պես մեկ ամս վա տո կո սը վճա րել է և բան կից դուրս են եկել: (...) Դ րա նից հե տո 
իրեն է գու մար պետք եղել, դի մել է «Արե գակ» վար կա յին կազ մա կեր պու թյա նը, որ տեղ 
իմա ցել է, որ իր անու նը «սև ցու ցա կում» է: Զան գա հա րել է Գո հա րին և իմա ցել, որ նրա 
կող մից տրված զար դե րը ոս կի չեն, նաև հայտ նել է, որ ինքն էլ չի իմա ցել դրա մա սին: 
Դ րա նից հե տո դա տա րա նից փաս տա թուղթ է ստա ցել, որի հա մա ձայն՝ բան կը դի մել է 
դա տա րան իրե նից մոտ 1.000.000 դրամ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջով (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 12-27):

8) Թիվ ԼԴ1/0428/02/15 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա-
րա նի 07.03.2017 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Կա մո Աֆի ցեր յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա-
սին, հայ ցը բա վա րար վել է: Վճռ վել է Կա մո Աֆի ցեր յա նից հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 
10.271.579 ՀՀ դրամ ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տու
ցում, ինչ պես նաև 10.271.579 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկսած 19.02.2015 թվա կա նից մինչև 
պար տա վո րու թյան կա տար ման օրը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս ներ՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի 
հա մար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին 
դրույ քա չա փե րի, և հաշ վարկ ված գու մար նե րը բռնա գան ձել Կա մո Աֆի ցեր յա նից հօ գուտ 
Բան կի (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 46-53, 61-67, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 13-16):

9) Թիվ ԼԴ/0458/02/17 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի 21.11.2018 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով ըստ հայ ցի Բան կի 
ընդ դեմ Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին, հայ ցը բա-
վա րար վել է մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է Վահ րամ Բար սեղ յա նից հօ գուտ Բան կի բռնա
գան ձել 8.812.579 ՀՀ .դրամ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման արդ յուն քում հայց
վո րին պատ ճառ ված վնա սի գու մար, ինչ պես նաև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու 
պա հից մինչև պա տաս խա նո ղի կող մից գու մարն ամ բող ջու թյամբ բան կին վճա րելն ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 8.812.579 ՀՀ դրա մի 
նկատ մամբ հաշ վարկ վող տո կոս ներ՝ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ ման ված 
բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի չա փով (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 129, դա տա կան 
տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ):
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4. Հա տուկ կար ծի քը հիմ նա վո րող պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-

վո րու թյան ուժով մի ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մեկ այլ ան ձի (պար տա տի րոջ) 
օգ տին կա տա րել որո շա կի գոր ծո ղու թյուն. այն է՝ վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, կա տա րել 
աշ խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որո շա կի գոր ծո ղու-
թյուն կա տա րե լուց, իսկ պար տա տերն իրա վունք ունի պար տա պա նից պա հան ջել կա տա-
րե լու իր պար տա կա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պար տա վո րու թյուն-
նե րը պետք է կա տար վեն պատ շաճ՝ պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օրեն քին և այլ 
իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ նման պայ ման նե րի ու պա-
հանջ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին կամ 
սո վո րա բար ներ կա յաց վող այլ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 887-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար կա յին պայ մա-
նագ րով բան կը կամ այլ վար կա յին 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 մա դրել փո խա ռուին, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է վե րա դարձ նել ստաց ված 
գու մա րը և տո կոս ներ վճա րել դրա նից:

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 դարձ նե 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 
խնա յե 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՝ ըստ հա մա պա տաս խան 
ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան-
կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույք նե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 423-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա վո-
րու թյու նը լրիվ կամ մաս նա կի դա դա րում է օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ պայ-
մա նագ րով նա խա տես ված հիմ քե րով, իսկ նույն օրենսգրքի 424-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն պատ շաճ կա տա րու մը դա դա րեց նում է պար տա վո րու թյու նը:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 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 քանչ-
յուր անձ 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 էա 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 հանջ նե 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 հետևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող 
կող մը:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 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։

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 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 քանչ յուր ապա-
ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ-
տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Վե րոգրյալ իրա վա դրույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա կիո րեն բխում է, որ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում իր պա հանջ նե րի և առար կու թյուն նե րի հիմ քում ըն-
կած հան գա մանք նե 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, օրենս դրի 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 
հետևանք նե րի առա ջաց ման սպառ նա լի քով: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կինում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա-
լով քննարկ վող հար ցին, գտել է, որ յու րա քանչ յուր գոր ծով կող մե րի միջև ապա ցուց ման 
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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 քանչ յուր գոր ծի լուծ ման հա մար էա 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։ Ընդ որում, գոր-
ծի լուծ ման հա մար էա 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 հետևանք նե րը կրում է այդ փաս տի 
ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը (տե՛ս Էդ գար Մար կոս յա նը և Զա րու հի 
Գևորգ յանն ընդ դեմ Սե դա Սարգս յա նի թիվ ԵԱՆԴ/0479/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի որո շու մը)։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
ապա ցու ցում պա հան ջող փաս տե րի շրջա նա կի, այդ փաս տե րի ապա ցուց ման պար տա-
կա նու թյու նը կող մի վրա դնե լու պայ ման նե րում բա ցա սա կան հետևանք նե րը կող մի վրա 
թող նե լու հար ցե րին ար ձա նագ րել է, որ ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը՝ որ պես սուբ-
յեկ տիվ պար տա կա նու թյուն, բո վան դա կա յին առու մով նե րա ռում է հետևյալ եր կու տար-
րե րը.

1) պա հանջ նե րի կամ առար կու թյուն նե րի հիմ քում որո շա կի փաս տա կան հան գա մանք-
ներ դնե լու պար տա կա նու թյուն (հաս տատ ման ծան րու թյուն), որը դի տարկ վում է որ պես 
պա հանջ նե րը կամ առար կու թյուն նե րը փաս տե րով հիմ նա վո րե լու՝ պա հանջ նե րի կամ 
առար կու թյուն նե րի հիմ քում դրված որո շա կի փաս տա կան հան գա մանք ներ դնե լու և օրեն-
քով սահ ման ված ձևով դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյուն,

2) ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն (բա ցա հայտ ման ծան րու թյուն), 
որը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի կող մից պա հանջ նե րի և առար կու թյուն նե րի հիմ քում դրված 
փաս տա կան հան գա մանք նե րը հաս տա տող ապա ցույց նե րը դա տա րա նին և գոր ծին մաս-
նակ ցող մյուս անձանց ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյուն է:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի ( Վար կա տու) և Լի լիթ Բո թո յա նի ( Վար կա ռու) 
միջև 21.11.2012 թվա կա նին կնքված վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կը 1.093.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով, տա րե կան 24 տո կոս ան վա նա կան տո կո սա դրույ քով վարկ է տրա մա դրել Լի լիթ 
Բո թո յա նին՝ մինչև 21.11.2013 թվա կա նը մար ման ժամ կե տով: Ըստ Բան կի և Լի լիթ Բո թո յա-
նի միջև կնքված գրա վի պայ մա նագ րի՝ վար կա յին պար տա վո րու թյան կա տար ման ապա-
հով ման նպա տա կով Լի լիթ Բո թո յա նը գրա վա դրել է իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նող ոսկ յա իրե րը: 

Բան կի և «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան միջև 
02.07.2011 թվա կա նին կնքված բան կա յին ռիս կե րի հա մա լիր ապա հո վագ րու թյան պայ մա-
նագ րով Բանկն ապա հո վագ րել է իր բան կա յին ռիս կե րը (այդ թվում՝ աշ խա տա կից նե րի 
անազն վու թյու նը): 

Թիվ ԼԴ/0184/01/13 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
19.01.2015 թվա կա նի դա տավճ ռով Կա մո Աֆի ցեր յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 38-178–րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, իսկ Վահ րամ Բար սեղ յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով: Դա տավճ ռով հաս տատ ված է 
հա մար վել, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նը, հան դի սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի ոս-
կե րիչ-փոր ձա գետ և ունե նա լով նույն բան կում ոսկ յա իրեր ստու գե լու, գրավ ըն դու նե լու 
և գնա հա տե լու լիա զո րու թյուն, հա մա ձայ նու թյան է եկել իր ծա նոթ Վահ րամ Բար սեղ յա-
նի հետ, օժան դա կել է վեր ջի նիս կող մից բան կից առանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար 
հափշ տա կե լու հա մար, կազ մե լով ոս կու գրա վի գնա հատ ման կեղծ ակ տեր՝ վե րաց րել է 
խո չըն դոտ նե րը: Դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի նե րը ստա ցել են 44.796.130 ՀՀ դրամ 
վար կի կան խիկ գու մար, որոնք վեր ջին ներս փո խան ցել են Վահ րամ Բար սեղ յա նին, իսկ 
նա էլ խա բեու թյամբ բան կից ստա ցած առանձ նա պես խո շոր չա փե րի՝ 42.760.930 ՀՀ դրա մը 
Կա մո Աֆի ցեր յա նի օժան դա կու թյամբ հափշ տա կել և տ նօ րի նել է իր հա յե ցո ղու թյամբ։ Դա-
տավճ ռի հա մա ձայն՝ Լի լիթ Բո թո յա նի հետ պայ մա նագ րե րը նույն պես վե րոնշ յալ արարք-
նե րի կա տար ման արդ յուն քում են կնքվել:

«Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից Բան կին 
կա տար վել է հա տու ցում՝ 32.489.351 ՀՀ դրա մի չա փով:
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14.08.2017 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա-
հան ջը նվա զեց նե լու մա սին դի մու մով Բան կը հայտ նել է, որ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» 
ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից Բան կին վճար վել է ապա հո վագ րա կան հա-
տու ցում, որոն ցով թվով 50 վար կա յին պայ մա նագ րե րի մայր գու մար նե րի հան րա գու մա րը 
(45.586.000) և ապա հո վագ րու թյամբ վճար ված գու մա րի (32.489.351) տո կո սա յին հա րա բե-
րակ ցու թյու նը կազ մում է 71,2%, իսկ մայր գու մա րի չհա տուց ված մա սը տո կո սա յին տես-
քով՝ 28,8%: Վե րոգրյա լի հի ման վրա Բան կը հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վել է և նվա զեց րել 
հայ ցա պա հան ջը: 

Թիվ ԼԴ1/0428/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա-
սու թյան դա տա րա նի 07.03.2017 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Կա մո Աֆի ցեր յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման 
պա հան ջի մա սին, հայ ցը բա վա րար վել է: Վճռ վել է Կա մո Աֆի ցեր յա նից հօ գուտ Բան-
կի բռնա գան ձել 10.271.579 ՀՀ դրամ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան հետևան քով պատ ճառ
ված վնա սի հա տու ցում, ինչ պես նաև 10.271.579 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկսած 19.02.2015 
թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օրը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս ներ՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա-
կա հատ ված նե րի հա մար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ մա նած բան կա յին տո կո-
սի հաշ վար կա յին դրույ քա չա փե րի, և հաշ վարկ ված գու մար նե րը բռնա գան ձել Կա մո Աֆի-
ցեր յա նից հօ գուտ Բան կի:

Թիվ ԼԴ/0458/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա-
սու թյան դա տա րա նի 21.11.2018 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով ըստ հայ ցի 
Բան կի ընդ դեմ Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին, հայ ցը 
բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է Վահ րամ Բար սեղ յա նից հօ գուտ Բան կի բռնա-
գան ձել 8.812.579 ՀՀ դրամ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման արդ յուն քում հայց վո
րին պատ ճառ ված վնա սի գու մար, ինչ պես նաև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու պա հից 
մինչև պա տաս խա նո ղի կող մից գու մարն ամ բող ջու թյամբ բան կին վճա րելն ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 8.812.579 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ 
հաշ վարկ վող տո կոս ներ՝ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ ման ված բան կա յին տո կո-
սի հաշ վար կա յին դրույ քի չա փով:

Սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում պա տաս խա նո ղի ներ կա յա ցու ցի չը 14.06.2017 թվա-
կա նին Բան կին ուղղ ված թիվ ՄՄ/343 գրու թյամբ խնդրել է տրա մա դրել տե ղե կու թյուն ներ 
Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից քննված քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծե րով Բան կի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցե րով «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ԱՓԲԸ-ի 
կող մից հա տուց ված գու մար նե րի, ինչ պես նաև Բան կի կող մից ընդ դեմ Կա մո Աֆի ցեր յա-
նի և Վահ րամ Բար սեղ յա նի ներ կա յաց ված պա հանջ նե րի մեջ այդ գու մար նե րը նե րառ-
ված լի նե լու մա սին, որի կա պակ ցու թյամբ բան կի կող մից որևէ դիր քո րո շում չի ներ կա յաց-
վել: Ընդ որում սույն գոր ծով Դա տա րա նը Բան կի հայ ցը մեր ժե լիս հստակ ար ձա նագ րել է, 
որ «դա տա րանն ակն կա լել է պար զել, թե ապա հո վագ րա կան Ըն կե րու թյան կող մից ապա-
հո վագ րա կան հա տու ցում իրա կանաց նե լուց հե տո Բան կի հետ կնքած վար կա յին պայ մա-
նագ րե րով վար կա ռու նե րի վար կա յին պար տա վո րու թյուն ներն ինչ մա սով են կա տար վել, 
արդ յոք նշված ապա հո վագ րա կան հա տուց ման գու մա րը նե րառ վել է վար կի գու մար նե րի 
մեջ և ինչ կար գով, Բան կի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցե րով ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ԼԴ1/0428/02/15 վճռի կա տար ման մա սին: Սա կայն, ինչ-
պես հե տա գա յում, այն պես էլ 19.12.2018 թվա կա նի դա տա քննու թյա նը չեն ներ կա յաց վել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված այն պի սի ապա ցույց ներ, լրա ցու ցիչ փաս տաթղ-
թեր և միջ նոր դու թյուն ներ՝ դրանք քննար կե լու առու մով, որի պա րա գա յում Դա տա րա նի 
հա մար կձևա վոր վեր ներ քին հա մոզ մունք, որ հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման, այլ կերպ 
ասած Հայց վոր կող մը ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը (բա ցա հայտ-
ման ծան րու թյուն) չի կա տա րել»:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգրյա լը՝ գտնում եմ, որ նշված փաս տե րը բա վա րար են ար ձա-
նագ րե լու, որ Բան կի կող մից գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չի հիմ նա վոր վել ապա ցուց-
ման են թա կա փաս տը՝ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյան խախտ ման արդ յուն քում 
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փոխ հա տուց ման ար ժե քը և այդ ար ժե քի սահ ման նե րում պա հան ջի իրա վունք ունե նա լը։ 
Ավե լին՝ սույն գոր ծով Վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա ցիո րեն ար ձա նագ րել է, որ Բան-
կի կող մից պա հանջ վող՝ Լի լիթ Բո թո յա նի կող մից չկա տար ված վար կա յին պար տա վո րու-
թյուն նե րի խախտ ման հետևան քով չվճար ված գու մարն ըստ էու թյան նույ նա նում է Կա մո 
Աֆի ցեր յա նի և Վահ րամ Բար սեղ յա նի հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րով Բան կին պատ-
ճառ ված վնա սի գու մա րի հետ:

Մինչ դեռ անհ րա ժեշ տ է ուշա դրու թյուն դարձ նել այն հան գա ման քի վրա, որ սույն գոր-
ծով Բան կի կող մից չի ներ կա յաց վել որևէ ապա ցույց՝ Կա մո Աֆի ցեր յա նի և Վահ րամ Բար-
սեղ յա նի հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րով Բան կին պատ ճառ ված վնա սի գու մա րի՝ Բան կի 
կող մից քա ղա քա ցի նե րին տրված վար կի գու մար նե րի հետ որևէ առնչու թյուն չու նե նա լու 
վե րա բեր յալ, այ սինքն՝ Բան կի կող մից չի հիմ նա վոր վել, որ Վահ րամ Բար սեղ յա նից, ինչ-
պես նաև Բան կի աշ խա տա կից Կա մո Աֆի ցեր յա նից բռնա գանձ վող գու մար նե րը չեն նե-
րառ վում քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում հաս տատ ված՝ Բան կից խա բեու թյամբ հափշ-
տակ ված 42.760.930 ՀՀ դրա մի մեջ:

Սույն գոր ծի փաս տե րից երևում է, որ պա տաս խա նո ղից պա հանջ վող գու մա րը նե-
րառ ված է ար դեն իսկ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող մից Բան կին հա տուց ված և 
դա տա կան ակ տե րով բռնա գանձ ման են թա կա գու մար նե րի մեջ, իսկ Բան կի կող մից չի 
ներ կա յաց վել որևէ հիմ նա վո րում որ պես հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնաս բռնա-
գանձ ված գու մար նե րի՝ քա ղա քա ցի նե րին հանձն ված վար կե րի գու մար նե րի մեջ չնե րա-
ռե լու վե րա բեր յալ, ինչն էլ իր հեր թին հիմք է տա լիս եզ րա հան գե լու, որ Բան կի կող մից չի 
հիմ նա վոր վել ապա ցուց ման են թա կա փաս տը՝ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
խախտ ման արդ յուն քում փոխ հա տուց ման ար ժե քի չա փը և այդ ար ժե քի սահ ման նե րում 
պա հան ջի իրա վունք ունե նա լը:

Վե րոնշ յալ հիմ նա վոր մամբ պետք է ար ձա նագ րել, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ-
կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար: 
Հետևա բար սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ էր կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս 
դատարա նի դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա-
զո րու թյու նը: 

5. Հա տուկ կար ծի քի եզ րա հան գում նե րը
4րդ կե տում շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րից և պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից ել նե լով՝ 

գտնում եմ, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր մերժ ման: ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա
տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որո շու մը պետք է թողն վեր օրի նա կան ուժի մեջ:

ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Է. Սե դրակ յան
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

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 տի կող մից թիվ ԼԴ/0522/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով  

03.07.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով 
«Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
23.05.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) 
ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ 
պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու և գու մար բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, և 
ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ Բան կի՝ թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ-
մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, որո շել է. «Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որոշ ման՝ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րա նի 16.01.2019 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն՝ «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ի հայ ցը 
մեր ժե լու մա սով ան փո փոխ թող նե լու, ինչ պես նաև «Ինե կո բանկ» ՓԲԸ-ից հօ գուտ Լի լիթ 
Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար, բռնա գան-
ձե լու մա սը, և այդ մա սով գործն ուղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րան՝ նոր քննու թյան»: 

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 տի դա տա վոր Ս. Ան տոն յանս, հա մա ձայն չլի նե լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 03.07.2020 թվա կա նին թիվ 
ԼԴ/0522/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և 
եզ րա փա կիչ մա սե րում կա տար ված եզ րա հան գում նե րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա-
րա դրում եմ իմ հա տուկ կար ծի քը նույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ 
մա սե րի վե րա բեր յալ:

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 վա ղա ժամ կետ լու ծել իր և Լի լիթ Բո թո յա նի 

միջև կնքված վար կա յին պայ մա նագ րե րը և Լի լիթ Բո թո յա նից բռնա գան ձել 1.273.389,3 ՀՀ 
դրամ, ինչ պես նաև մայր գու մա րի՝ 1.093.000 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հաշ վար կել տո կոս ներ՝ սկսած 23.05.2013 թվա կա նից 
մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը:

Դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա հան ջը նվա-
զեց նե լու պա հան ջի մա սին 14.08.2017 թվա կա նի դի մու մով Բան կը պա հան ջել է Լի լիթ 
Բո թո յա նից բռնա գան ձել 495.173,3 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև 23.05.2013 թվա կա նից մինչև 
30.01.2014 թվա կա նը վար կի մայր գու մա րի՝ 1.093.000 ՀՀ դրա մի վրա, իսկ 30.01.2014 թվա-
կա նից մինչև գու մա րը փաս տա ցի Բան կին վե րա դարձ նե լու օրը 314.784 ՀՀ դրա մի նկատ-
մամբ բռնա գան ձել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո-
կոս նե րը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Բո թո յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա-
նա չել Բան կի Վա նա ձոր մաս նաճ յու ղի և իր միջև կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ-
մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գի րը:

Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում դա տա րան ներ կա յաց ված 10.03.2016 թվա կա նի դի մու-
մով Լի լիթ Բո թո յա նը հրա ժար վել է հա կընդ դեմ հայ ցից:

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Գա գիկ յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.01.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է, իսկ քա ղա քա ցիա-
կան գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք Կա-
մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ լու ծե լու մա սով, 
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ինչ պես նաև ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ Բան կի՝ թիվ GA12/41762 
վար կա յին պայ մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե-
լու պա հանջ նե րի մա սով, կարճ վել է: Բան կից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար, բռնա գան ձե լու մա սով հայ ցը 
մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
23.05.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, իսկ Լի լիթ Բո թո յա-
նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 16.01.2019 թվա կա նի վճի ռը մաս նա-
կիո րեն՝ դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել է. Բան կից հօ գուտ Լի լիթ 
Բո թո յա նի բռնա գանձ վել է 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու-
մար: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Լի լիթ Բո թո յա նի, եր-
րորդ ան ձինք՝ Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամ կետ 
լու ծե լու պա հան ջի մա սով, ինչ պես նաև ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Բո թո յա նի ընդ դեմ 
Բան կի՝ թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նա գի րը և թիվ G12/083385 գրա վի պայ մա նա-
գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, կար ճե լու, ըստ Բան կի հայ ցի ընդ դեմ Լի լիթ 
Բո թո յա նի, եր րորդ ան ձինք՝ Կա մո Աֆի ցեր յա նի, Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ գու մար բռնա-
գան ձե լու պա հան ջի մա սով մեր ժե լու, ինչ պես նաև նշված պա հանջ նե րի հա մար բռնա-
գանձ ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար նե րի բաշխ ման մա սե րով Դա տա րա նի 
վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կը:
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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 3րդ, 347րդ, 423

րդ, 437րդ, 887րդ հոդ ված նե րը, որոնք պետք է կի րա ռեր, ին չը հան գեց րել է գոր ծում առ կա 
յու րա քանչ յուր ապա ցույ ցի՝ լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն
ված գնա հատ ման պար տա կա նու թյան խախտ ման:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ կնքված վար կա յին պայ-

մա նագ րի հի ման վրա պա հանջ ներ են ներ կա յաց վել բռնա գան ձե լու վար կա յին պայ մա-
նագ րի հի ման վրա հաշ վարկ ված գու մար նե րը, որում առ կա են ինչ պես մայր գու մա րը, 
պայ մա նագ րա յին տույ ժե րի և տո կոս նե րի գու մար նե րը, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքով սահ ման ված տո կոս նե րը, ին չը Դա տա րա նը քննարկ ման առար կա չի դարձ-
րել՝ փո խա րե նը քննար կե լով վնա սի հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րը և  դրա նով իսկ 
դուրս գա լով հայ ցի շրջա նակ նե րից:

Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով 
սպա ռիչ սահ ման ված են պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լու հիմ քե րը, իսկ սույն գոր ծով 
փաս տա ցի վճար ված չեն վար կա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող ամ բողջ գու-
մար նե րը:

Միա ժա մա նակ Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նը չի կա տա րել 
ապա ցույց նե րի լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ քննու թյուն, նույ նաց րել է հան ցա գոր-
ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման իրա վա հա րա բե րու թյու նը վար կա յին պայ-
մա նագ րից բխող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րանն 
ան տե սել է հիշ յալ հար ցի հետ կապ ված ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ թիվ ԼԴ/0647/02/13 գոր-
ծով կա յաց ված որո շու մը, ինչ պես նաև այն հան գա ման քը, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տա կան ակ տի առ կա յու թյունն ինք նին բա վա րար հիմք չէ գու մար նե րը վճար ված լի նե լու 
հան գա ման քը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 23.05.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը բա վա րա րել, ինչ պես նաև 
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մեր ժել Բան կից հօ գուտ Լի լիթ Բո թո յա նի 95.000 ՀՀ դրամ գու մար փաս տա բա նի վար-
ձատ րու թյան գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) Բան կի ( Վար կա տու) և Լի լիթ Բո թո յա նի ( Վար կա ռու) միջև 21.11.2012 թվա կա նին 

կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Վար կա տուն պար տա վոր-
վել է 1.093.000 ՀՀ դրա մի չա փով վարկ տրա մա դրել Վար կա ռուին՝ տա րե կան 24 տո կոս 
ան վա նա կան տո կո սա դրույ քով՝ մինչև 21.11.2013 թվա կա նը մար ման ժամ կե տով, իսկ Վար-
կա ռուն պար տա վոր վել է վե րա դարձ նել ստաց ված գու մա րը, վճա րել տո կոս ներ դրա նից, 
ինչ պես նաև վճա րել հաշ վի սպա սարկ ման միան վագ և ամ սա կան վճար ներ (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 7-8):

2) Բան կի (Գ րա վա ռու) և Լի լիթ Բո թո յա նի (Գ րա վա տու) միջև 21.11.2012 թվա կա նին 
կնքված թիվ GA12/083385 գրա վի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Գ րա վա տուն գրա վա դրել 
է իրեն սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող և պայ մա նագ րի ան բա ժա նե լի մա սը 
հան դի սա ցող Հա վել ված 1-ում նշված ոսկ յա զար դե րը՝ ի ապա հո վումն Գ րա վա տուի և 
Գրա վա ռուի միջև 21.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ GA12/41762 վար կա յին պայ մա նագ-
րով Գ րա վա տուի ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջա կան և պատ շաճ կա տար-
ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-10):

3) Բան կի կող մից 22.05.2013 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ 21.11.2012 
թվա կա նի թիվ GA12/41762 պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի գծով 
22.05.2013 թվա կա նի դրու թյամբ Լի լիթ Բո թո յա նի պարտ քը Բան կի հան դեպ կազ մում է 
1.273.389,30 ՀՀ դրամ, որից 1.093.000 ՀՀ դրամ՝ վար կի գու մա րի մնա ցորդ, 130.800,50 ՀՀ 
դրամ՝ հաշ վարկ ված տո կո սա գու մար, 39.751,80 ՀՀ դրամ՝ հաշ վարկ ված տույ ժե րի գու մար, 
9.837 ՀՀ դրամ՝ վար կա յին հաշ վի սպա սարկ ման վճար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6):

4) Բան կի և «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան միջև 
02.07.2011 թվա կա նին կնքված թիվ DI000015 բան կա յին ռիս կե րի հա մա լիր ապա հո վա-
գրու թյան պայ մա նագ րով Բանկն ապա հո վագ րել է իր բան կա յին ռիս կե րը (այդ թվում՝ աշ-
խա տա կից նե րի անազն վու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 109-126):

5) Բան կի 14.02.2014 թվա կա նի թիվ 809 գրու թյան հա մա ձայն՝ «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե-
նիա» ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից կա տար վել է հա տու ցում՝ 32.489.351 
ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 108):

6) 14.08.2017 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վե լու և հայ ցա պա-
հան ջը նվա զեց նե լու մա սին դի մու մով Բան կը հայտ նել է, որ «Ռոսս գոստ րախ-Ար մե նիա» 
ապա հո վագ րա կան ՓԲ ըն կե րու թյան կող մից Բան կին վճար վել է ապա հո վագ րա կան հա-
տու ցում, որոն ցով թվով 50 վար կա յին պայ մա նագ րե րի մայր գու մար նե րի հան րա գու մա րը 
(45.586.000) և ապա հո վագ րու թյամբ վճար ված գու մա րի (32.489.351) տո կո սա յին հա րա բե-
րակ ցու թյու նը կազ մում է 71,2%, իսկ մայր գու մա րի չհա տուց ված մա սը տո կո սա յին տես-
քով՝ 28,8%: Վե րոգրյա լի հի ման վրա Բան կը հայ ցից մաս նա կի հրա ժար վել է և նվա զեց րել 
հայ ցա պա հան ջը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 30):

7) Թիվ ԼԴ/0184/01/13 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա-
նի 19.01.2015 թվա կա նի դա տավճ ռով Կա մո Աֆի ցեր յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 38-178–րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով, իսկ Վահ րամ Բար սեղ յա նը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով: Դա տավճ ռով հաս տատ ված է 
հա մար վել, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նը, հան դի սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի ոս-
կե րիչ-փոր ձա գետ և ունե նա լով նույն բան կում ոսկ յա իրեր ստու գե լու, գրավ ըն դու նե լու 
և գնա հա տե լու լիա զո րու թյուն, հա մա ձայ նու թյան է եկել իր ծա նոթ Վահ րամ Բար սեղ յա-
նի հետ, օժան դա կել է վեր ջի նիս կող մից բան կից առանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար 
հափշ տա կե լու հա մար, կազ մե լով ոս կու գրա վի գնա հատ ման կեղծ ակ տեր՝ վե րաց րել է 
խո չըն դոտ նե րը: Կա մո Աֆի ցեր յա նը չա րա շա հել է բան կի վստա հու թյու նը և օգ տա գոր ծե-
լով որ պես փոր ձա գետ ներ կա յաց ված զար դե րը գնա հա տե լու և հա մա պա տաս խան ակտ 
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կազ մե լու իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը՝ 2011 թվա կա նից մինչև 07.02.2013 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նա կա բար քա ղա քա ցի նե րի ան վամբ որ պես 
ոս կի գրա վա դրել է Վահ րամ Բար սեղ յա նի կող մից նա խա պես ձեռք բեր ված ոչ ոսկ յա 
զար դե րը և նրանց կող մից օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով կազ մե լով իրա վունք վե րա պա-
հող 50 հատ կեղծ փաս տա թուղթ՝ թան կար ժեք մե տաղ նե րի գնա հատ ման ակտ, 2.035.200 
ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյան զար դե րը գնա հա տել է 50.732.880 ՀՀ դրամ: Դ րանց հի ման վրա 
ձևա կերպ վել են լոմ բար դա յին վար կի 50 պայ մա նա գիր, որի արդ յուն քում քա ղա քա ցի նե րը 
ստա ցել են 44.796.130 ՀՀ դրամ վար կի կան խիկ գու մար, որոնք վեր ջին ներս փո խան ցել 
են Վահ րամ Բար սեղ յա նին, իսկ նա էլ խա բեու թյամբ բան կից ստա ցած առանձ նա պես խո
շոր չա փե րի՝ 42.760.930 ՀՀ դրա մը Կա մո Աֆի ցեր յա նի օժան դա կու թյամբ հափշ տա կել և տ նօ
րի նել է իր հա յե ցո ղու թյամբ: (...)

Դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ գոր ծով որ պես վկա ցուց մունք է տվել նաև Լի լիթ Բո թո յա-
նը՝ հայտ նե լով, որ 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին իր ծա նոթ Գո հար Գալստ յա նը 
խնդրել է իր ան վամբ «Ինե կո բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղում ոսկ յա 
զար դեր գրա վադ նել՝ նշե լով, որ մի քա նի վարկ ունե նա լու պատ ճա ռով այլևս իրեն վար-
կեր չեն տա լիս: Ին քը հա մա ձայն վել է, և պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն՝ հա ջորդ օրը 
գնա ցել են նշված բանկ: Հաս նե լով բանկ՝ Գո հար Գալստ յա նը իրեն է տվել թա փան ցիկ 
փա թե թով փա թե թա վոր ված ոսկ յա զար դեր, ապա միա սին մտել են ոս կե րի չի մոտ, ով, 
առանց փա թե թը բա ցե լու և ոս կին ստու գե լու, կշռել է, գնա հա տել և կազ մել հա մա պա-
տաս խան պայ մա նա գիր, որից հե տո դրա մարկ ղից ստա ցել է 900.000 դրամ և պայ մա նագ-
րի հետ միա սին տվել է Գո հար Գալստ յա նին: (...): Դա տա քննու թյան ժա մա նակ Լի լիթ Բո-
թո յա նը, պնդե լով նա խա քննա կան ցուց մունք նե րը, հայտ նել է, որ (...) ոս կե րիչն առան ձին-
ա ռան ձին զար դե րը չի ուսում նա սի րել, ընդ հա նուր կշռել է, հե տո փա թե թա վո րել, ակտ է 
տվել, որը ստո րագ րել է, մո տե ցել են, վար կը ձևա կեր պել, պայ մա նա գի րը ստո րագ րել է, 
գու մա րը ստա ցել են, տվել է Գո հա րին, նա էլ նա խա պես մեկ ամս վա տո կո սը վճա րել է և 
բան կից դուրս են եկել: (...) Դ րա նից հե տո իրեն է գու մար պետք եղել, դի մել է «Արե գակ» 
վար կա յին կազ մա կեր պու թյա նը, որ տեղ իմա ցել է, որ իր անու նը «սև ցու ցա կում» է: Զան-
գա հա րել է Գո հա րին և իմա ցել, որ նրա կող մից տրված զար դե րը ոս կի չեն, նաև հայտ-
նել է, որ ինքն էլ չի իմա ցել դրա մա սին: Դ րա նից հե տո դա տա րա նից փաս տա թուղթ է 
ստա ցել, որի հա մա ձայն՝ բան կը դի մել է դա տա րան իրե նից մոտ 1.000.000 դրամ գու մա րի 
բռնա գանձ ման պա հան ջով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 12-27):

8) Թիվ ԼԴ1/0428/02/15 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա-
րա նի 07.03.2017 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Կա մո Աֆի ցեր յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա-
սին, հայ ցը բա վա րար վել է: Վճռ վել է Կա մո Աֆի ցեր յա նից հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 
10.271.579 ՀՀ դրամ ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տու
ցում, ինչ պես նաև 10.271.579 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ՝ սկսած 19.02.2015 թվա կա նից մինչև 
պար տա վո րու թյան կա տար ման օրը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս ներ՝ ըստ հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի 
հա մար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին 
դրույ քա չա փե րի, և հաշ վարկ ված գու մար նե րը բռնա գան ձել Կա մո Աֆի ցեր յա նից հօ գուտ 
Բան կի (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 46-53, 61-67, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 13-16):

9) Թիվ ԼԴ/0458/02/17 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա-
րա նի 21.11.2018 թվա կա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ 
Վահ րամ Բար սեղ յա նի՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին, հայ ցը բա վա րար վել է 
մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է Վահ րամ Բար սեղ յա նից հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 8.812.579 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման արդ յուն քում հայց վո րին պատ ճառ ված վնա սի 
գու մար, ինչ պես նաև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու պա հից մինչև պա տաս խա նո ղի 
կող մից գու մարն ամ բող ջու թյամբ բան կին վճա րելն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 
հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 8.812.579 ՀՀ դրա մի նկատ մամբ հաշ վարկ վող տո կոս ներ՝ ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի կող մից սահ ման ված բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի չա-
փով (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 129, դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ):
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4. Հա տուկ կար ծի քը հիմ նա վո րող պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը
Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 

եղած փաս տե րը բա վա րար են ար ձա նագ րե լու, որ հայց վո րի կող մից չի հիմ նա վոր վել 
ապա ցուց ման են թա կա փաս տը՝ պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյան խախտ ման արդ-
յուն քում փոխ հա տուց ման ար ժե քը և այդ ար ժե քի պա հան ջի իրա վունք ունե նա լը:

Դա տա րա նի այդ եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է եղել հետևյալ փաս տա կան 
հան գա մանք նե րով. 

1. «Ռոս գոսստ րախ-Ար մե նիա» ԱՓԲԸ-ի կող մից որ պես ապա հո վագ րա կան հա տու-
ցում վճար վել է 32.489.351 ՀՀ դրամ: 

2. Ապա հո վագ րա կան դեպ քը կապ ված է եղել Բան կի աշ խա տակ ցի կող մից կեղծ ված 
ոսկ յա զար դե րը Բան կում գրա վա դրե լու և ստաց ված լոմ բար դա յին վար կի գու մար նե րը 
յու րաց նե լու հետ:

Նույն փաս տա կան հան գա մանք նե րից է բխել նաև թիվ ԼԴ/0184/01/13 քրեա կան գոր-
ծով ամ բաս տան յալ ներ Կա մո Աֆի ցեր յա նից և Վահ րամ Բար սեղ յա նից քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով այն գու մա րի տար բե րու թյան բռնա գան ձու մը, որը չի հա տուց-
վել ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող մից:

Հաշ վի առ նե լով ապա հո վագ րա կան հա տուց ման չա փով հայ ցա պա հան ջը նվա զեց նե-
լու հան գա ման քը, պետք է ար ձա նագ րել, որ իրա վա չափ է Դա տա րա նի եզ րա հան գումն 
այն մա սին, որ հայց վո րը դրա մա կան պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան հետ միա ժա մա-
նակ հայց վո րը պար տա վոր էր հիմ նա վո րել նաև այդ պար տա վո րու թյան մեջ պա հան ջի 
իրա վուն քը պահ պան ված լի նե լու հան գա ման քը, քա նի որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած գու-
մա րի բռնա գանձ ման վճռի առ կա յու թյան պայ ման նե րում Բան կը հա վակ նում է ստա նալ 
և՛ գրա վի կորս տի հա տու ցու մը, և՛ դրա նով ապա հով ված դրա մա կան պար տա վո րու թյան 
գու մա րը, ին չը հա կա սում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ընդ հա նուր 
սկզբունք նե րին: Ակն հայտ է նաև, որ չնա յած գու մա րի բռնա գանձ ման մա սին դա տա կան 
ակ տե րի հիմ քում հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հանջն է, 
սա կայն հան ցա գոր ծու թյան փաս տը հաս տա տող դա տավճ ռի վեր լու ծու թյու նից հետևում 
է, որ քրեա կան օրենսգրքով ար գել ված արարքն ուղղա կիո րեն առնչ վել է սույն գոր ծով 
առ կա պար տա վո րու թյան ապա հով մա նը՝ գրա վադր ված գույ քին: Խոս քը վե րա բե րում է 
Կա մո Աֆի ցեր յա նից 10.271.579 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու վե րա բեր յալ թիվ ԼԴ1/0428/02/15 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 07.03.2017 թվա կա նի վճռին և Վահ րամ Բար սեղ յա նից 8.812.579 
ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու վե րա բեր յալ 21.11.2018 թվա կա նի թիվ ԼԴ/0458/02/17 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով կա յաց ված վճռին:

Դա տա րա նը հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ Բան կը դիր քո րո շում չի հայտ-
նել վե րը նշված վճիռ նե րով բռնա գանձ ված գու մար նե րը ստաց ված լի նե լու հան գա ման-
քի մա սին միան գա մայն իրա վա չա փո րեն եզ րա հան գել է, որ Բան կի կող մից պա հանջ վող 
գու մար ներն ար դեն իսկ նե րառ ված են Կա մո Աֆի ցեր յա նից և Վահ րամ Բար սեղ յա նից 
պա հանջ վող և բռ նա գանձ վող գու մար նե րի ծա վա լի մեջ: Դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե-
րը նշված դա տա կան ակ տե րով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը նա խա դա տե լի են սույն 
գոր ծով, հետևա բար նույն փաս տե րը կրկին ապա ցու ցե լու անհ րա ժեշ տու թյուն չկա:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը ևս գնա հա տել է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ նե րի կա-
տար ման վե րա բեր յալ հայց վո րի կող մից որևէ դիր քո րոշ ման բա ցա կա յու թյու նը և այդ հի-
մով իրա վա չափ է ճա նա չել Դա տա րա նի եզ րա հան գու մը՝ վար կա յին պայ մա նագ րից բխող 
պա հան ջի իրա վուն քը Բան կին պատ կա նե լու հար ցի վե րա բեր յալ:

Գտ նում եմ, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ըստ էու թյան չեն 
հիմ նա վո րում ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից թույլ տրված այն պի սի դա տա կան 
սխալ, որը թույլ կտար բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ուղար կե լու՝ հետևյալ պատ ճա-
ռա բա նու թյամբ. 

Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քերն ու հիմ նա վո րում նե րը հիմ նա կա նում վե րա բեր վում են վար-
կա յին պայ մա նագ րից ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րը դա դա րած չլի նե լու պայ ման նե րում 
հայց վո րի կող մից այլ փաս տա կան հան գա մանք ներ ապա ցու ցե լու պար տա կա նու թյուն չու-
նե նա լուն, իսկ գոր ծով եր րորդ ան ձինք Կա մո Աֆի ցեր յա նից և Վահ րամ Բար սեղ յա նից 
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օրի նա կան ուժ մեջ մտած վճիռ նե րով բռնա գանձ ված գու մար նե րը հան ցա գոր ծու թյամբ 
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում են և չեն առնչ վում պա տաս խա նո ղի վար կա յին պար տա-
վո րու թյա նը:

Կա տա րե լով իրա վա կան վեր լու ծու թյուն ներ ապա հո վագ րա կան իրա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րի և ապա հո վագ րա կան հա տուց ման դեպ քում պար տա վո րու թյուն նե րի պահ-
պան ման և պար տա վո րու թյան ծագ ման հիմ քի կարևո րու թյան վե րա բեր յալ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը խե ղա թյու րել են վար կա յին 
իրա վա հա րա բե րու թյան էու թյու նը, հաշ վի չեն առել, որ սույն գոր ծով առ կա ապա ցույց-
նե րով չի հիմ նա վոր վում վար կա յին պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու թյան դա դար ման 
հան գա ման քը: Այս հիմ քով էլ հիմ նա վոր չի հա մա րել ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա-
հան գումն այն մա սին, որ Բան կի կող մից չի ապա ցուց վել պայ մա նագ րա յին պար տա վո-
րու թյան խախտ ման արդ յուն քում փոխ հա տուց ման ար ժե քի սահ ման նե րում պա հան ջի 
իրա վունք ունե նա լը:

Ըն դու նե լով որո շա կի փաս տա կան հան գա մանք նե րի դեպ քում ար ված իրա վա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րի կի րա ռե լիու թյու նը, գտնում եմ, որ դրանք կի րա ռե լի չեն սույն գոր ծի 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

Նախ և առաջ որ պես ելա կետ պետք է ըն դու նել, որ ինչ պես ապա հո վագ րա կան հա-
տուց ման, այն պես էլ սույն գոր ծով եր րորդ ան ձի դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ ունե-
ցող Կա մո Աֆի ցեր յա նից և Վահ րամ Բար սեղ յա նից գու մա րի բռնա գանձ ման վճիռ նե րի 
հիմ քում դրված է նույն՝ թիվ ԼԴ/0184/08/13 գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի 19.01.2015 թվա կա նի դա տավ ճի ռը: Դա տավճ ռով հաս տատ ված 
է հա մար վել, որ Կա մո Աֆի ցեր յա նը, հան դի սա նա լով Բան կի Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղի 
ոս կե րիչ-փոր ձա գետ և ունե նա լով նույն բան կում ոսկ յա իրեր ստու գե լու, գրավ ըն դու նե լու 
և գնա հա տե լու լիա զո րու թյուն, հա մա ձայ նու թյան է եկել իր ծա նոթ Վահ րամ Բար սեղ յա-
նի հետ, օժան դա կել է վեր ջի նիս կող մից բան կից առանձ նա պես խո շոր չա փե րի գու մար 
հափշ տա կե լու հա մար, կազ մե լով ոս կու գրա վի գնա հատ ման կեղծ ակ տեր՝ վե րաց րել է 
խո չըն դոտ նե րը: Կա մո Աֆի ցեր յա նը չա րա շա հել է բան կի վստա հու թյու նը և օգ տա գոր ծե-
լով որ պես փոր ձա գետ ներ կա յաց ված զար դե րը գնա հա տե լու և հա մա պա տաս խան ակտ 
կազ մե լու իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը՝ 2011 թվա կա նից մինչև 07.02.2013 թվա-
կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում շա րու նա կա բար քա ղա քա ցի նե րի ան վամբ որ պես 
ոս կի գրա վա դրել է Վահ րամ Բար սեղ յա նի կող մից նա խա պես ձեռք բեր ված ոչ ոսկ յա 
զար դե րը և նրանց կող մից օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով կազ մե լով իրա վունք վե րա պա-
հող 50 հատ կեղծ փաս տա թուղթ՝ թան կար ժեք մե տաղ նե րի գնա հատ ման ակտ, 2.035.200 
ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյան զար դե րը գնա հա տել է 50.732.880 ՀՀ դրամ: Դ րանց հի ման վրա 
ձևա կերպ վել են լոմ բար դա յին վար կի 50 պայ մա նա գիր, որի արդ յուն քում քա ղա քա ցի նե րը 
ստա ցել են 44.796.130 ՀՀ դրամ վար կի կան խիկ գու մար, որոնք վեր ջին ներս փո խան ցել 
են Վահ րամ Բար սեղ յա նին, իսկ նա էլ խա բեու թյամբ բան կից ստա ցած առանձ նա պես խո
շոր չա փե րի՝ 42.760.930 ՀՀ դրա մը Կա մո Աֆի ցեր յա նի օժան դա կու թյամբ հափշ տա կել և տ նօ
րի նել է իր հա յե ցո ղու թյամբ: (...)

Դա տավճ ռի հա մա ձայն՝ գոր ծով որ պես վկա ցուց մունք է տվել նաև Լի լիթ Բո թո յա-
նը՝ հայտ նե լով, որ 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին իր ծա նոթ Գո հար Գալստ յա նը 
խնդրել է իր ան վամբ «Ինե կո բանկ» ՓԲ ըն կե րու թյան Վա նա ձո րի մաս նաճ յու ղում ոսկ յա 
զար դեր գրա վադ նել՝ նշե լով, որ մի քա նի վարկ ունե նա լու պատ ճա ռով այլևս իրեն վար-
կեր չեն տա լիս: Ին քը հա մա ձայն վել է, և պայ մա նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն՝ հա ջորդ օրը 
գնա ցել են նշված բանկ: Հաս նե լով բանկ՝ Գո հար Գալստ յա նը իրեն է տվել թա փան ցիկ 
փա թե թով փա թե թա վոր ված ոսկ յա զար դեր, ապա միա սին մտել են ոս կե րի չի մոտ, ով, 
առանց փա թե թը բա ցե լու և ոս կին ստու գե լու, կշռել է, գնա հա տել և կազ մել հա մա պա-
տաս խան պայ մա նա գիր, որից հե տո դրա մարկ ղից ստա ցել է 900.000 դրամ և պայ մա նագ-
րի հետ միա սին տվել է Գո հար Գալստ յա նին: (...): Դա տա քննու թյան ժա մա նակ Լի լիթ Բո-
թո յա նը, պնդե լով նա խա քննա կան ցուց մունք նե րը, հայտ նել է, որ (...) ոս կե րիչն առան ձին-
ա ռան ձին զար դե րը չի ուսում նա սի րել, ընդ հա նուր կշռել է, հե տո փա թե թա վո րել, ակտ է 
տվել, որը ստո րագ րել է, մո տե ցել են, վար կը ձևա կեր պել, պայ մա նա գի րը ստո րագ րել է, 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 187

գու մա րը ստա ցել են, տվել է Գո հա րին, նա էլ նա խա պես մեկ ամս վա տո կո սը վճա րել է և 
բան կից դուրս են եկել: (...) Դ րա նից հե տո իրեն է գու մար պետք եղել, դի մել է «Արե գակ» 
վար կա յին կազ մա կեր պու թյա նը, որ տեղ իմա ցել է, որ իր անու նը «սև ցու ցա կում» է: Զան-
գա հա րել է Գո հա րին և իմա ցել, որ նրա կող մից տրված զար դե րը ոս կի չեն, նաև հայտ-
նել է, որ ինքն էլ չի իմա ցել դրա մա սին: Դ րա նից հե տո դա տա րա նից փաս տա թուղթ է 
ստա ցել, որի հա մա ձայն՝ բան կը դի մել է դա տա րան իրե նից մոտ 1.000.000 դրամ գու մա րի 
բռնա գանձ ման պա հան ջով:

Վե րոգրյա լից բխում է վնա սի հա տուց ման հիմ քը ուղ ղա կիո րեն կապ ված է վար կա յին 
պայ մա նագ րից ծա գած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ապա հո վող գրա վի պայ մա-
նագ րի հետ: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Բան կի օգ տին բռնա գանձ ված գու մարն, 
ըստ օրի նա կան ուժ ստա ցած դա տա կան ակ տի հիմ նա վո րում նե րի, իրա կան վնա սի հա տու-
ցումն է, ապա ակն հայտ է դառ նում, որ գրա վի առար կա յի կո րուս տի հա տու ցու մը դրա մա-
կան ձևով չի կա րող չան դրա դառ նալ վար կա յին պայ մա նագ րից ծա գող պար տա վո րու թյան 
պա հան ջի իրա վուն քին, փաս տա ցի հա տուց ման գու մա րի չա փով: Տվ յալ հար ցի վե րա բեր յալ 
հայց վո րի կող մից ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում դիր քո րո շում չհայտ նե լը և Վե-
րա քննիչ դա տա րա նին դրանք ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից Դա տա րա նում զրկված 
լի նե լու հան գա ման քի վե րա բեր յալ փաս տարկ ներ չներ կա յաց նե լու պայ ման նե րում գտնում 
եմ, որ վճռա բե կու թյան կար գով չէր կա րող գնա հա տա կան տրվել և ան հիմն ճա նաչ վել Դա-
տա րա նի եզ րա հա նգումն օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ նե րով հա տուց ման չա փով վար-
կա յին պար տա վո րու թյան պա հան ջի իրա վուն քի առ կա յու թյան մա սին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար պետք է հաշ վի առ ներ, որ վնա-
սի հա տուց ման հիմ քում ոչ թե հայց վոր՝ Բան կին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա-
նող գույ քի կո րուստն է ընդ հան րա պես, այլ՝ եր րորդ անձինք Կա մո Աֆի ցեր յա նի և Վահ-
րամ Բար սեղ յա նի հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րով կեղծ ոսկ յա զար դե րի գրա վադր մամբ 
1.093.000 ՀՀ դրամ վարկ ստա նա լը, որ պի սի հան գա ման քը պար զե լու հա մար էլ Դա տա-
րա նը գրու թյուն է ուղար կել հայց վո րին ակն կա լե լով վեր ջի նիս դիր քո րո շու մը դա տա կան 
ակ տե րի կա տար ված լի նե լու հար ցի վե րա բեր յալ: Հա կա ռակ մեկ նա բա նու թյան դեպ քում 
առ կա կլի նի այն պի սի իրա վի ճակ, երբ միևնույն գու մա րը հայց վո րը կա րող է ստա նալ մի 
դեպ քում որ պես վար կա յին պայ մա նագ րով պար տա վո րու թյան գու մար և մյուս դեպ քում 
նույն վար կա յին պար տա վո րու թյունն ապա հո վող գրա վի առար կա՝ կեղծ ոսկ յա զար դե րի 
կա պակ ցու թյամբ տրված փոխ հա տու ցում:

Հեր քե լով Բան կի օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տով գու մա րի բռնա գանձ ման վե-
րա բե րե լիու թյու նը սույն գոր ծին, պատ ճա ռա բա նել է, որ դրա հիմ քում ըն կած է հան ցա-
գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը, մինչ դեռ սույն գոր ծով հայ ցի հիմ քում չկա տար ված 
վար կա յին պար տա վո րու թյուն ներն են: 

Ան տես վել է այն պարզ իրո ղու թյու նը, որ այդ հան ցա գոր ծու թյունն ուղ ղա կի առնչ վում 
է սույն գոր ծով առ կա վար կա յին և գրա վի իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին և գրա վադր ված 
գույ քի կորս տի և/ կամ ցան կա ցած վնա սի (այդ թվում հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված) 
դեպ քում այդ հա տու ցում նե րը Բան կի կող մից ստա նա լու դեպ քում են թա կա են ուղղ ման 
վար կի մար մա նը:

Այս առու մով Վճռա բեկ դա տա րա նի վեր լու ծու թյու նը պետք է ուղ ված լի ներ վե րը 
նշված դա տա կան ակ տի ազ դե ցու թյա նը գնա հա տե լուն և ոչ թե դրա ժխտմա նը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա գտնում եմ, որ հայց վո րի դրսևոր ված դա տա վա րա կան վար-
քագ ծի փաս տով վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը չէր կա րող հիմ նա վոր ված ճա նաչ վել և ուղարկ-
վել նոր քննու թյան այն ծա վա լով, որն ըստ Վճռա բեկ դա տա րա նի ապա հով ված է եղել և 
են թա կա էր բա վա րար ման:

5. Հա տուկ կար ծի քի եզ րա հան գում նե րը
4րդ կե տում շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րից և պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից ել նե լով՝ 

գտնում եմ, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր մերժ ման: 

ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ս.  Ան տոն յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տարա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/3660/02/14  
2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/3660/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Լ. Գրի գոր յան 
Դա տա վոր ներ՝ Մ. Հար թեն յան

Գ. Խան դան յան

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նախա գա հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ 
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ 
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

2020 թվա կա նի օգոս տո սի 14-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ըստ հայ ցի «Մաքս Նի կել Դի վե լըփ մենթ» ՍՊԸ-ի 

(այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ի իրա-
վա հա ջորդ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ), «Ռե դուտ Ասեթ Մե նեջ մենթ» 
ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն)՝ վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու 
պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա-
նի 11.01.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ Բան կի վճռա բեկ բո ղո քը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գործի 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 Բան կին կա տա-

րե լու վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման թիվ V04625 պայ մա նագ րով նա-
խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը:

Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ներ սիս յան) 11.11.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա-
վա րար վել է:
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Հ. Ենոք յան, 
դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քա յել յան, Ն. Բար սեղ յան) 19.03.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի վե-
րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ բե կան վել է Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 
վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 11.11.2014 թվա կա նի վճի ռը 
և գործն ուղարկ վել է նույն դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր Էդ. Ավե տիս յան) 30.11.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը 
բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սմ բատ-
յան, դա տա վոր ներ՝ Կ. Հա կոբ յան, Ա. Հու նան յան) 26.12.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի 
վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ բե կան վել է Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա-
րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 30.11.2015 թվա կա նի 
վճի ռը, և գործն ուղարկ վել է նույն դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Մազ ման յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 31.07.2017 
թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
11.01.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
31.07.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել 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 Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ Ար մեն 

Հա րու թյուն յա 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 հիշ յալ հիմ-

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

345րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, 348րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 447րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, 887րդ հոդ վա ծը, 889րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը, որոնք 
պետք է կի րա ռեր, ինչ պես նաև խախ տել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 53րդ հոդ վա ծի 1ին կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի իրա կա նաց րել գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րի բազ-

մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տում ու գնա հա տում:
Վե րա քննիչ դա տա րանն իր որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ թիվ V04625 գլխա վոր պայ-

մա նագ րով Բան կը Հայց վո րի նկատ մամբ ստանձ նել է որո շա կի պար տա վո րու թյուն ներ, 
իսկ Հայց վո րը կրում է այդ պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն ներ, ինչ պես 
նաև ձեռք է բե րել իրա վունք ներ, մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նագ րի պայ ման նե րը կա տա րե-
լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի իրա վունք:

Վե րա քննիչ դա տա րանն իր որոշ մամբ ար ձա նագ րել է նաև, որ գլխա վոր պայ մա նագ-
րի գո յու թյան փաս տը հաս տատ վում է այն հան գա ման քով, որ կող մե րը մաս նա կիո րեն 
կա տա րել են վե րը նշված պայ մա նա գի րը՝ ի թիվս այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի մատ նան շե լով 
նաև այն հան գա ման քը, որ որ պես վար կի ապա հով ման մի ջոց գրա վադր վել է գույք, ինչ-
պես նաև կնքվել են երաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րեր: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նի վե րը նշված հետևու թյուն նե րը հիմ նա վոր չեն, քա նի որ նման 
խո շոր չա փե րի վար կը կա րող է տրա մադր վել միայն պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար հա մա պա տաս խան ապա հով ման առ կա յու թյան դեպ քում: Բա ցի այդ, սույն գոր-
ծով Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև կնքված գլխա վոր պայ մա նագ րի և հա մա ձայ նագ րե րի 
հի ման վրա որ պես Ըն կե րու թյան կող մից ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար-
ման ապա հո վում կնքվել են նաև 23.08.2012 թվա կա նի թիվ V04625/1 հի փո թե քի պայ մա-
նա գի րը, երաշ խա վո րու թյան 23.08.2012 թվա կա նի թիվ V04625/2, 23.08.2012 թվա կա նի 
թիվ V04625/3, 23.08.2012 թվա կա նի թիվ V04625/5 պայ մա նագ րե րը, 25.09.2012 թվա կա նի 
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թիվ V04625/7 բաժ նե մա սի գրա վի պայ մա նա գի րը և 01.11.2012 թվա կա նի թիվ V04625/8 
հի փո թե քի պայ մա նա գի րը։

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը, պար տա վո րեց նե լով Բան կին վարկ տրա մա դրել սնանկ 
ճա նաչ ված Ըն կե րու թյա նը, ան տե սել են նաև, որ տրա մադր վող վար կը լի նե լու է առանց 
տո կոս՝ հաշ վի առ նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
3-րդ կե տի պա հանջ նե րը, քա նի որ վար կը տրա մա դրե լու պա հից տո կոս նե րը չեն հաշ-
վեգրվե լու: Արդ յուն քում, Բան կը կպար տա վոր վի վարկ տրա մա դրել սնանկ ճա նաչ ված Ըն-
կե րու թյա նը՝ առանց ապա հով ման և տո կոս նե րի հաշ վեգրման, ին չը հա կա սում է Բան կի 
կող մից իրա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րին և խարխ լում վար կի էու թյու նը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 11.01.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Տվ յալ դեպ քում Բան կը չի տրա մա դրել վար կի գու մա րը՝ նշե լով, որ փոխ վել է բան-

կի քա ղա քա կա նու թյու նը՝ կապ ված շի նա րա րու թյան ֆի նան սա վոր ման հետ ընդ հան-
րա պես: Արդ յուն քում Ըն կե րու թյու նը ոչ միայն չի կա րո ղա նում իրա կա նաց նել շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ և մա րել վար կի գու մա րը, այլ նաև կրում է վնաս ներ, այ սինքն՝ 
կոպ տո րեն խախտ վում են նրա իրա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ վարկ ստա նա լու 
իրա վուն քը:

Ի հիմ նա վո րումն իր վար քագ ծի իրա վա չա փու թյան՝ Բան կը ներ կա յաց րել է 01.08.2014 
թվա կա նին Բան կում կա յաց ված բա նակ ցու թյուն նե րի նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը, որն ուղ-
ղա կի հեր քում է վարկ տրա մա դրե լուց հրա ժար վե լու հա մար որևէ իրա վա կան հիմ քի առ-
կա յու թյու նը և հաս տա տում, որ վարկ չտրա մա դրե լու պատ ճա ռը միայն Բան կի քա ղա քա-
կա նու թյան փո փո խու թյունն է, որ պի սի իրա վա կան կա տե գո րիա գո յու թյուն չու նի:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը՝ 
1) 23.08.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» 

ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման թիվ V04625 գլխա-
վոր պայ մա նա գի րը, որի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րով կող մե րը հա մա գոր ծակ ցու թյան 
սկզբունք նե րով միմ յանց հետ պար տա վոր վել են իրա կա նաց նել օրեն քով նա խա տես ված 
ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ: Պայ մա նագ րով վար կե րի, վար կա յին գծե րի, օվեր-
դրաֆտ նե րի և երաշ խիք նե րի տրա մադր ման առա վե լա գույն սահ մա նա չա փը սահ ման վել 
է 5.500.000 ԱՄՆ դո լա րի չա փով, 3.651 օրով, մինչև 22.08.2022 թվա կա նը նե րառ յալ (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 11-22).

2) 24.08.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» 
ՓԲԸ-ի միջև կնքված վար կի տրա մադր ման թիվ V04625/6 հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն՝ 
1.469 օր ժամ կե տով, մինչև 01.09.2016 թվա կա նը վար կի մար ման վերջ նա ժամ կե տով, տա-
րե կան 12,5% տո կո սա դրույ քով, վար կի մա րումն ըստ հա մա ձայ նագ րի ան բա ժան մա սը 
կազ մող ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րով սահ ման ված չա փե րով, հա ճա խա կա նու-
թյամբ և ժամ կետ նե րում Ըն կե րու թյու նը «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ից 
ստա ցել է 930.000 ԱՄՆ դո լար վարկ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արաբ կիր, Մա մի կոն յանց փո ղոց, 
42/1 հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սում շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ իրա կա նաց նե լու 
նպա տա կով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 23-26). 

3) 01.11.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» 
ՓԲԸ-ի միջև կնքված վար կի տրա մադր ման թիվ V04625/9 հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն՝ 
1.400 օր ժամ կե տով, մինչև 01.09.2016 թվա կա նը վար կի մար ման վերջ նա ժամ կե տով, տա-
րե կան 12,5% տո կո սա դրույ քով, վար կի մա րումն ըստ հա մա ձայ նագ րի ան բա ժան մա սը 
կազ մող ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րով սահ ման ված չա փե րով, հա ճա խա կա նու-
թյամբ և ժամ կետ նե րում Ըն կե րու թյունն «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ից 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 191

ստա ցել է 300.000 ԱՄՆ դո լար վարկ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արաբ կիր, Մա մի կոն յանց փո ղոց, 
42/1 հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սում շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ իրա կա նաց նե լու 
նպա տա կով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-30).

4) 14.12.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» 
ՓԲԸ-ի միջև կնքված վար կի տրա մադր ման թիվ V04625/10 հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն՝ 
1.357 օր ժամ կե տով, մինչև 01.09.2016 թվա կա նը վար կի մար ման վերջ նա ժամ կե տով, տա-
րե կան 12,5% տո կո սա դրույ քով, վար կի մա րումն ըստ հա մա ձայ նագ րի ան բա ժան մա սը 
կազ մող ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րով սահ ման ված չա փե րով, հա ճա խա կա նու-
թյամբ և ժամ կետ նե րում Ըն կե րու թյունն «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ից 
ստա ցել է 2.000.000 ԱՄՆ դո լար վարկ՝ ՀՀ, ք.Երևան, Արաբ կիր, Մա մի կոն յանց փո ղոց, 
42/1 հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սում շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ իրա կա նաց նե լու, 
ըն թա ցիկ ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման, կրե դի տո րա կան պարտ քի 
մար ման նպա տա կով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 31-34).

5) Ըն կե րու թյու նը Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 01.12.2015 թվա կա նի վճռով սնանկ է ճա նաչ վել 
(հա տոր 6-րդ, գ.թ. 46).

6) 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V 04625 գլխա վոր պայ մա նագ րով սահ ման ված 
առա վե լա գույն սահ մա նա չա փից պա կաս է տրա մադր վել 2.270.000 ԱՄՆ դո լար գու մա րի 
չա փով վարկ: Գոր ծում առ կա չէ նշված գու մա րը Բան կից ստա նա լու վե րա բեր յալ Ըն կե րու-
թյան հայ տը և  դրա վե րա բեր յալ Բան կի մերժ ման որո շու մը: 

7) Ըն կե րու թյու նը, «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ի գլխա վոր տնօ-
րե նին ուղղ ված 01.04.2014 թվա կա նի գրու թյամբ, հայտ նել է, որ Ըն կե րու թյու նը մտա դիր 
է սե փա կա նա տե րե րի մի ջոց նե րով շա րու նա կել ներ դրում նե րը շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րը շա րու նա կե լու հա մար, սա կայն տվյալ պա հին ել նե լով ֆի նան սատն տե սա-
կան իրա վի ճա կից տվյալ ներ դրում նե րի իրա կա նա ցու մը և վար կե րի մա րում նե րը ծանր 
կան դրա դառ նան Ըն կե րու թյան վրա: Այդ պատ ճա ռով դի մել է վար կե րի մա րում նե րի 
ժա մա նա կա ցույ ցի վե րա նայ ման, այն է՝ տո կոս նե րի մա րու մը մինչև 01.11.2014 թվա կա նը, 
իսկ մայր գու մա րի մա րու մը մինչև 01.04.2015 թվա կա նը հե տաձ գե լու խնդրան քով (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 129).

8) «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ի 26.04.2014 թվա կա նի վար կա յին 
կո մի տեի նիս տի թիվ 024 ար ձա նագ րու թյամբ որոշ վել է հաս տա տել վե րը նշված դի մու մը 
հետևյալ պայ ման նե րով՝ «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ի հա ճա խորդ Ըն-
կե րու թյան հետ 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625 վար կա յին գոր ծառ նու թյուն-
նե րի իրա կա նաց ման գլխա վոր պայ մա նագ րե րի շրջա նակ նե րում 24.08.2012 թվա կա նին 
կնքված թիվ V04625/6, 01.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625/9, 14.12.2012 թվա կա նին 
կնքված թիվ V04625/10 վար կի տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րե րով տրա մադր ված վար կե-
րի վճա րում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցե րը վե րա նա յել հետևյալ կերպ՝

1. վե րա նա յու մից հե տո առա ջին 12 ամիս նե րի հա մար տո կո սա գու մար նե րի վճա րում-
նե րը նշա նա կել եռամս յա կա յին,

2. վե րա նա յու մից հե տո սկսած 13-րդ  ամս վա նից նշա նա կել մայր գու մար նե րի և տո-
կո սա գու մար նե րի ամե նամս յա մար ման անուի տե տա յին ժա մա նա կա ցույց (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 130).

9) «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև կնքվել են 
հա մա ձայ նագ րեր՝ 24.08.2012 թվա կա նին կնքված V04625/6, 01.11.2012 թվա կա նին կնքված 
V04625/9 և 14.12.2012 թվա կա նին կնքված V04625/10 վար կի տրա մադր ման հա մա ձայ-
նագ րե րի ան բա ժան մա սը կազ մող վար կի մար ման ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րում 
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 109-110, 115-116, 125-126).

10) Ըն կե րու թյու նը պար բե րա բար թույլ է տվել վար կա յին հա մա ձայ նագ րե րի ժա մա նա-
կա ցույց-պար տա վո րագ րե րով սահ ման ված վճար ման ժամ կետ նե րի կե տանց ներ, որոնք 
շա րու նակ վել են նաև փո փոխ ված ժա մա նա կա ցույ ցով նա խա տես ված վճա րում ներն իրա-
կա նաց նե լիս (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 34-53, 56-75, 97-104): 
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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 սույն վճռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող 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 բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող 
է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում 
է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե-
րը՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 889-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վար կա տուի՝ վար-
կա վո րու մից հրա ժար վե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ, կա րող են էա կան 
նշա նա կու թյուն ունե նալ 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 րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 889-րդ հոդ վա ծի, 
ինչ պես նաև իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 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 րա նը հարկ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա դրում նե րին.

 արդ յո՞ք իրա վա չափ է Վար կա տուի կող մից վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
վար կը Վար կա ռուին տրա մա դրե լուց մաս նա կի հրա ժար վելն այն պի սի հան գա մանք նե րի առ
կա յու թյան պա րա գա յում, որոնք ակն հայտ վկա յում են, որ Վար կա ռուին տրա մադր ված գու
մա րը ժամ կե տում չի վե րա դարձ վե լու.

 արդ յո՞ք Վար կա տուի կող մից վար կա վո րու մից հրա ժար վե լու դեպ քում սնանկ ճա նաչ
ված Վար կա ռուն իրա վունք ունի պա հան ջե լու պար տա վո րեց նել Վար կա տուին կա տա րել 
վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի նե-
րը և իրա վա բա նա կան ան ձինք քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը ձեռք են բե րում ու իրա-
կա նաց նում իրենց կամ քով և ի շահ իրենց: Ն րանք ազատ են պայ մա նագ րի հի ման վրա 
սահ մա նե լու իրենց իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, որո շե լու պայ մա նագրի՝ 
օրենս դրու թյա նը չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման:

Քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը կա րող են սահ մա նա փակ վել միայն օրեն քով, եթե 
դա անհ րա ժեշտ է պե տա կան և հա սա րա կա կան անվ տան գու թյան, հա սա րա կա կան կար-
գի, հան րու թյան առող ջու թյան ու բար քե րի, այ լոց իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի, 
պատ վի ու բա րի համ բա վի պաշտ պա նու թյան հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 437-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 ազատ են պայ մա նա գիր կնքե լիս: Պայ մա նա գիր 
կնքե լուն հար կա դրել չի թույ լատր վում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ պայ մա նա գիր 
կնքե լու պար տա կա նու թյու նը նա խա տես ված է նույն օրենսգրքով, օրեն քով կամ կա մո վին 
ստանձ նած պար տա վո րու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րը որոշ վում են կող մե րի հա յե ցո ղու թյամբ, բա ցի այն դեպ քե րից, երբ հա մա-
պա տաս խան պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված է օրեն քով կամ այլ իրա վա կան 
ակ տե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պար տա վո րու թյուն-
նե րը պետք է կա տար վեն պատ շաճ՝ պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օրեն քին և այլ 
իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ նման պայ ման նե րի ու պա-
հանջ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին կամ 
սո վո րա բար ներ կա յաց վող այլ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 348-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա վո-
րու թյու նը կա տա րե լուց միա կողմ հրա ժար վել և  դրա պայ ման նե րը միա կողմ փո փո խել չի 
թույ լատր վում, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 887-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար կա յին 
պայ մա նագ րով բան կը կամ այլ վար կա յին 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 մա դրել փո խա ռուին, իսկ փո խա ռուն պար տա վոր վում է վե րա դարձ նել 
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 կա յին պայ մա նագ րից բխող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են նույն 
օրենսգրքի 46 գլխում նա խա տես ված կա նոն նե րը, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ նույն 
գլխի կա նոն նե րով և վար կա յին պայ մա նագ րով: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ան դրա դառ-
նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 887-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, նշել է, որ վար-
կա յին պայ մա նագ րով վար կա տուն ստանձ նում է վար կա ռուին դրա մա կան մի ջոց ներ տրա-
մա դրե 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 կա յին 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 կա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րով և բուն վար կա յին 
պայ մա նագ րով: Այ սինքն՝ վար կա յին 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 կա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րին և վար կա յին 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 (տես՝ «ՓԼԵՅ ԳՈՈՒԴ» ՍՊԸն  ընդ դեմ «ՊրոԿրե
դիտ Բանկ» ՓԲԸի թիվ ԵԿԴ/4072/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը վար կա յին պայ մա նագ րի կող-
մե րի՝վարկ տրա մա դրե լուց կամ այն ստա նա լուց հրա ժար վե լու հետ կապ ված հա րա բե-
րու թյուն նե րը կար գա վո րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 889-րդ հոդ վա ծով: Նշ ված 
հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ այն պի սի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյամբ, որոնք ակն-
հայտ վկա յում են, որ վար կա ռուին տրա մադր ված գու մա րը ժամ կե տում չի վե րա-
դարձ վի, վար կա տուն իրա վունք ունի լրիվ կամ մաս նա կի հրա ժար վել վար կա յին պայ-
մա նագ րով նա խա տես ված վար կը վար կա ռուին տրա մա դրե լուց: Վար կա ռուի կող մից 
վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար կի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման 
պար տա կա նու թյու նը խախ տե լու դեպ քում (հոդ ված 884) վար կա տուն իրա վունք ունի 
հրա ժար վել վար կա ռուին վար կա վո րե լուց:

Նույն հոդ վա ծով սահ ման վել է նաև Վար կա ռուի իրա վուն քը՝ լրիվ կամ մաս նա կի հրա-
ժար վել վար կը ստա նա լուց՝ այդ մա սին մինչև պայ մա նագ րով սահ ման ված վարկ տրա մա-
դրե լու ժամ կե տը ծա նու ցե լով վար կա տուին, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրեն քով, այլ 
իրա վա կան ակ տե րով կամ վար կա յին պայ մա նագ րով:

Այս պի սով, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա են այն պի սի հան գա մանք ներ, որոնք 
ակն հայտ վկա յում են, որ վար կա ռուին տրա մադր ված գու մա րը ժամ կե տում չի վե րա դարձ-
վի, կամ եթե առ կա է Վար կա ռուի կող մից վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված վար-
կի նպա տա կա յին օգ տա գործ ման պար տա կա նու թյան խախ տում, օրենս դիրն ամ րագ րել 
է Վար կա տուի իրա վուն քը՝ նույ նիսկ վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված հա մա պա-
տաս խան պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում հրա ժար վե լու Վար կա ռուին 
վար կա վո րե լուց՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով Վար կա տուին ինչ պես ամ բողջ ծա վա լով, 
այն պես էլ մաս նա կի մեր ժել Վար կա ռուին վարկ տրա մա դրե լը:

Վե րոգրյա լի հետ մեկ տեղ, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի՝ վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 47-րդ գլ խի նոր մե րով, 
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ինչ պես նաև նույն օրենսգրքի՝ փո խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 46-րդ 
գլ խի նոր մե րով սահ ման ված չեն այն հան գա մանք նե րը, որոնք կա րող են ակն հայտ վկա-
յել Վար կա ռուին տրա մադր ված գու մա րը ժամ կե տում չվե րա դարձ վե լու մա սին: Հետևա-
բար, պայ մա նագ րի ազա տու թյան սկզբուն քից ել նե լով և հիմք ըն դու նե լով վար կա յին պայ-
մա նագ րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վար կա տուի՝ 
Վար կա ռուին վար կա վո րե լուց հրա ժար վե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը 
և կար գը կա րող են նա խա տես ված լի նել վար կա յին պայ մա նագ րով: Ընդ որում, վար կա-
յին պայ մա նագ րի կող մերն ազատ են որո շել այդ պայ ման ներն իրենց հա յե ցո ղու թյամբ՝ 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներն ամ րագ րե լով վար կա յին պայ մա նագ րի տեքս տում, պայ-
մա նով, որ դրանք չհա կա սեն վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րի իմ-
պե րա տիվ պա հանջ նե րին:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին՝ Վճռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

23.08.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և «Առէկ սիմ բանկ-գազպ րոմ բան կի խումբ» 
ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է թիվ V04625 Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
գլխա վոր պայ մա նա գիր, ըստ որի՝ 

«1. Պայ մա նագ րով Կող մե րը հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզբունք նե րով միմ յանց հետ 
իրա կա նաց նում են օրեն քով նա խա տես ված ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ, որոնք 
սահ ման ված են Պայ մա նագ րի սույն բաժ նի Ա-Դ են թա բա ժին նե րում, եթե դրանց իրա կա-
նաց ման պա հին Վար կա ռուն բա վա րա րում է Բան կի կող մից սահ ման ված ներ քին իրա-
վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին:

Եթե այլ բան չի նա խա տես վում Պայ մա նագ րով, ապա Ա-Դ են թա բա ժին նե րում նշված 
ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րը միա սին կան վան վեն «Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն-
ներ», Պայ մա նագ րի Ա-Դ են թա բա ժին նե րում նշված հա մա ձայ նագ րե րը՝ «Հա մա ձայ-
նագրեր»:

2. Պայ մա նագ րով վար կե րի, վար կա յին գծե րի, օվեր դրաֆտ նե րի և երաշ խիք նե րի 
տրա մադր ման առա վե լա գույն սահ մա նա չա փը (այ սու հետ՝ Սահ մա նա չափ) սահ ման վում 
է 5.500.000 ԱՄՆ դո լա րի (կամ դրան հա մար ժեք այլ ար ժույ թի) չա փով, 3651 օրով, մինչև 
22.08.2022 թվա կա նը նե րառ յալ գոր ծո ղու թյան ժամ կե տով: Ընդ որում, մինչև Բան կի 
հա մար ըն դու նե լի գրավ նե րով ապա հով ման մի ջոց նե րի հա մալ րու մը (և/ կամ գրա վադր-
ված գույ քի բա րե լա վումն ու վե րագ նա հա տու մը), ըն կե րու թյան հետ կա րող են կնքվել 
մինչև 930.000 ԱՄՆ դո լա րը (կամ դրան հա մար ժեք այլ ար ժույ թը) չգե րա զան ցող վար-
կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ, իսկ հա մա պա տաս խան գրավ նե րով ապա հո վե լու դեպ քում՝ 
վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ՝ մինչև 5.500.000 ԱՄՆ դո լար գու մա րի շրջա նակ նե րում՝ 
պայ մա նով, որ վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի ընդ հա նուր գու մա րի և  դրանց ապա հով-
ման մի ջոց հան դի սա ցող գույ քե րի գնա հատ ված ար ժե քի հա րա բե րակ ցու թյու նը չի գե-
րա զան ցի 70%-ը»:

Կող մե րի միջև 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625 գլխա վոր պայ մա նագ րով 
5.500.000 ԱՄՆ դո լար առա վե լա գույն սահ մա նա չա փով նա խա տես ված գու մա րից Բանկն 
Ըն կե րու թյա նը 24.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625/6 վար կի տրա մադր ման հա-
մա ձայ նագ րով տրա մա դրել է 930.000 ԱՄՆ դո լար, 01.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 
V04625/9 վար կի տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րով՝ 300.000 ԱՄՆ դո լար, իսկ 14.12.2012 
թվա կա նին կնքված թիվ V04625/10 վար կի տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րով՝ 2.000.000 
ԱՄՆ դո լար վար կեր, ըն դա մե նը՝ 3.230.000 ԱՄՆ դո լար: 

Վե րոգրյալ հա մա ձայ նագ րե րով տրա մադր ված վար կա յին գու մար նե րի շրջա նա կում 
Ըն կե րու թյու նը ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը պատ շաճ չի կա տա րել՝ թույլ տա լով 
վճա րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կե տանց, ին չից հե տո Բան կի կող մից Ըն կե րու թյանն 
այլևս վարկ չի տրա մադր վել:

Ըն կե րու թյու նը Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 01.12.2015 թվա կա նի վճռով ճա նաչ վել է սնանկ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րուց-
վել է Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է 
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պար տա վո րեց նել Բան կին՝ իր հետ կնքված թիվ V04625 գլխա վոր պայ մա նագ րով նա խա-
տես ված առա վե լա գույն սահ մա նա չա փով վարկ տրա մա դրել:

Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով հայ ցա պա հան ջը, պատ ճա ռա բա նել է, որ «Բանկն 
առանց որևէ իրա վա կան հիմ քի հրա ժար վել է տրա մա դրել վարկ՝ չներ կա յաց նե լով թույ-
լատ րե լի և վե րա բե րե լի որևէ ապա ցույց վար կը տրա մա դրե լու կամ այն չտրա մա դրե լու 
իրա վա չափ հիմ քե րի /փաս տե րի/ առ կա յու թյան մա սին, մինչ դեռ [ի րա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող] ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48-րդ հոդ-
վա ծի ուժով այդ փաս տերն ապա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է բան կը։ Ավե լին՝ 
վար կի այս գու մա րը գե րա պա հով ված է ան շարժ գույ քի գրա վի, անձ նա կան երաշ խա վո-
րու թյան պայ մա նագ րե րով, որոնք հե տա զոտ վել և գնա հատ վել են գոր ծի ողջ քննու թյան 
ըն թաց քում, ինչ պես նաև նշված գու մա րից 2.000.000 ԱՄՆ դո լա րի չա փով առ կա է «Հայ-
բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ի կող մից տրված բան կա յին երաշ խի քը, որը նույն պես հան դի սա նում 
է ապա հով ման մի ջոց, բա ցի այդ գոր ծի նյու թե րում առ կա վճար ման գրա ֆիկ նե րի հա-
մա ձայն, հայց վոր ըն կե րու թյու նը չի խու սա փել պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րը կա տա րե լուց»։ 

Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ «Բան կը վարկ տրա մա դրե լու պար տա կա նու թյու-
նը ստանձ նել է՝ ստո րագ րե լով գլխա վոր պայ մա նա գի րը, նույն հիմ քով Ըն կե րու թյան մոտ 
ծա գել է վարկ պա հան ջե լու և ստա նա լու իրա վուն քը, և վճ ռել է՝ վե րաց նել Ըն կե րու թյան 
իրա վուն քի խախ տու մը և պար տա վո րեց նել Բան կին կա տա րել՝ վեր ջի նիս և Ըն կե րու թյան 
միջև 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625 գլխա վոր պայ մա նագ րով ստանձ նած 
5.500.000 ԱՄՆ դո լար առա վե լա գույն սահ մա նա չա փով վար կեր, վար կա յին գծեր, օվեր-
դրաֆտ ներ և երաշ խիք ներ տրա մա դրե լու պար տա կա նու թյու նը»։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի-
ռը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, ըստ էու թյան, հիմ նա վոր է հա մա րել դա տա րա նի վե-
րը նշված եզ րա հան գում նե րը, միևնույն ժա մա նակ ար ձա նագ րե լով, որ «(...) թիվ V04625 
գլխա վոր պայ մա նագ րով Բանկն Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ստանձ նել է որո շա կի պար-
տա վո րու թյուն ներ, իսկ վեր ջինս կրում է այդ պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո-
րու թյուն ներ, ինչ պես նաև ձեռք է բե րել իրա վունք ներ, մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րը կա տա րել պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի իրա վունք: Նշ ված պայ մա նագ րի 
գո յու թյան փաս տը հաս տատ վել է այն հան գա ման քով, որ կող մե րը մաս նա կիո րեն կա-
տա րել են այդ պայ մա նագ րի պա հանջ նե րը, այն է՝ Բան կի իրա վա նա խոր դը և հայց վո րը 
կնքել են վար կի հատ կաց ման պայ մա նագ րեր և կա տա րել են դրանք՝ հատ կաց վել են վար-
կեր, կա տար վել են դրանց մա րում ներ, որ պես վար կի ապա հով ման մի ջոց գրա վադր վել 
է գույք, ինչ պես նաև կնքվել է երաշ խա վո րու թյան պայ մա նագ րեր: Բա ցի այդ կող մե րը 
եր բեք չեն վի ճար կել թիվ V04625 գլխա վոր պայ մա նա գի րը, կամ որևէ մե կը չի առա ջար կել 
այն լու ծել կամ դա դա րեց նել, հետևա բար այդ պայ մա նա գի րը բան կի հա մար առա ջաց րել 
է պար տա վո րու թյուն ներ: (...) Պա տաս խա նո ղը եր բեք հիմ քեր չի ունե ցել և  դրանց մատ-
նանշ մամբ Ըն կե րու թյա նը չի մեր ժել գլխա վոր պայ մա նագ րից բխող վար կե րի տրա մա-
դրու մը, սա կայն պա տաս խա նո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում Ըն կե րու թյու նը կրել է 
վնաս ներ և հայտն վել ֆի նան սա կան վատ թա րա գույն վի ճա կում»։

Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշել է նաև, որ «(...) Ըն կե րու թյան իրա վուն քի 
խախ տու մը տե ղի է ունե ցել դեռևս 2013 թվա կա նից սկսած, և այդ հան գա ման քից ել նե-
լով է նաև վեր ջինս սնանկ ճա նաչ վել Դա տա րա նի 01.12.2015 թվա կա նի վճռով, ինչ պես 
նաև հաշ վառ մամբ այն հան գա ման քի, որ Բան կը հայց վո րին վար կի տրա մա դրու մը նշված 
/սնան կու թյան/ հիմ քով եր բեք չի մեր ժել, Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
պա տաս խա նո ղի կող մից դեռևս 2013 թվա կա նին թույլ տրված գլխա վոր պայ մա նագ րի 
պայ ման նե րի խախտ ման փաստն ար ձա նագ րե լու հա մար այն էա կան չէ, իսկ հե տա գա յում 
Բանկն այդ պայ մա նագ րից ծա գած իր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման փու լում պետք 
է առաջ նորդ վի գոր ծող օրենս դրու թյամբ և նշ ված պայ մա նագ րով»:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րո հիշ յալ դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում ան դրա 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, 
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հարկ է հա մա րում նշել, որ գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն-
դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նից ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նից ուժը կորց րած 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 քանչ յուր ապա ցույց գնա հա տում է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րի 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ապա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցին, 
նախ կի նում կա յաց ված 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 օբ յեկ 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 լիու-
թյան, թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից: 
Ընդ ո րում, 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 բեր յալ: Ապա ցույց-
նե րի գնա հա տու մը բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից հե տապն դում 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 զանգ վա ծից կա տար ված հետևու թյուն նե րի ճշմար տա ցիու թյան վե րա-
բեր յալ կաս կած նե րը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ապա ցույց նե րի ան բա վա րար 
լի նե լու դեպ քում գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ 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 դատա րա նի կող մից գործն 
ըստ էու 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 (տե՛ս «Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի րու թյունն 
ընդ դեմ Մա սիս Ղա զանչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0483/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շու մը)։

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 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 օբ յեկ 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 րոս
յանն ընդ դեմ Ն վեր Մկրտչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի որո շու մը):

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 օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծով 23.08.2012 թվա կա նի թիվ V04625 Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա-
կա նաց ման գլխա վոր պայ մա նագ րի 1-ին և 2-րդ կե տե րով սահ ման վել է, որ՝ 

«1. Պայ մա նագ րով Կող մե րը հա մա գոր ծակ ցու թյան սկզբունք նե րով միմ յանց հետ 
իրա կա նաց նում են օրեն քով նա խա տես ված ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ, որոնք 
սահ ման ված են Պայ մա նագ րի սույն բաժ նի Ա-Դ են թա բա ժին նե րում, եթե դրանց իրա կա-
նաց ման պա հին Վար կա ռուն բա վա րա րում է Բան կի կող մից սահ ման ված ներ քին իրա-
վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին:

Եթե այլ բան չի նա խա տես վում Պայ մա նագ րով, ապա Ա-Դ են թա բա ժին նե րում նշված 
ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն նե րը միա սին կան վան վեն «Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն-
ներ», Պայ մա նագ րի Ա-Դ են թա բա ժին նե րում նշված հա մա ձայ նագ րե րը՝ «Հա մա ձայ նա-
գրեր»:

2. Պայ մա նագ րով վար կե րի, վար կա յին գծե րի, օվեր դրաֆտ նե րի և երաշ խիք նե րի 
տրա մադր ման առա վե լա գույն սահ մա նա չա փը (այ սու հետ՝ Սահ մա նա չափ) սահ ման վում 
է 5.500.000 ԱՄՆ դո լա րի (կամ դրան հա մար ժեք այլ ար ժույ թի) չա փով, 3651 օրով, մինչև 
22.08.2022 թվա կա նը նե րառ յալ գոր ծո ղու թյան ժամ կե տով: Ընդ որում, մինչև Բան կի հա-
մար ըն դու նե լի գրավ նե րով ապա հով ման մի ջոց նե րի հա մալ րու մը (և/ կամ գրա վադր ված 
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գույ քի բա րե լա վումն ու վե րագ նա հա տու մը), ըն կե րու թյան հետ կա րող են կնքվել մինչև 
930.000 ԱՄՆ դո լա րը (կամ դրան հա մար ժեք այլ ար ժույ թը) չգե րա զան ցող վար կա յին գոր-
ծառ նու թյուն ներ, իսկ հա մա պա տաս խան գրավ նե րով ապա հո վե լու դեպ քում՝ վար կա յին 
գոր ծառ նու թյուն ներ՝ մինչև 5.500.000 ԱՄՆ դո լար գու մա րի շրջա նակ նե րում՝ պայ մա նով, որ 
վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի ընդ հա նուր գու մա րի և  դրանց ապա հով ման մի ջոց հան դի-
սա ցող գույ քե րի գնա հատ ված ար ժե քի հա րա բե րակ ցու թյու նը չի գե րա զան ցի 70%-ը»:

Նույն 1-ին բաժ նի «Ե» են թա բաժ նի 16-րդ կե տով ամ րագրվել է վե րը նշված վար կա յին 
գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման կար գը՝ սահ մա նե լով, որ «Յու րա քանչ յուր ան գամ 
Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներն իրա կա նաց վում են Բան կի կող մից հաս տատ ված Վար-
կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րը կա նո նա կար գող ներ քին իրա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն 
(կա նո նա կար գեր, կար գեր, ըն թա ցա կար գեր, հրա հան գեր և այլն) քննար կե լուց և հա մա-
պա տաս խան որո շում ըն դու նե լուց հե տո: Եթե քննարկ ման արդ յունք նե րով Բան կի կող-
մից որո շում է կա յաց վում մեր ժել Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը, ապա 
Վար կա ռուն իրա վունք ունի մերժ ման հիմ քե րը վե րաց նե լուց հե տո կրկին ան գամ դի մել 
Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու խնդրան քով: Բան կի կող մից Վար կա յին 
գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը կրկին ան գամ մեր ժե լուց հե տո, Վար կա ռուն իրա-
վունք ունի Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման խնդրան քով դի մե լու Բանկ՝ 
պաշ տո նա կան մեր ժու մը ստա նա լուց երեք ամիս հե տո»: 

Նշ ված պայ մա նագ րի 1-ին բաժ նի «Բ» են թա բաժ նի 8-րդ կե տով սահ ման վել են այն 
պայ ման նե րը, որոնց առ կա յու թյան դեպ քում Բանկն իրա վունք ունի չտրա մա դրել գու-
մար ներ վար կա յին գծից, ամ րագ րե լով, որ (...), եթե Վար կա ռուն վար կա յին մի ջոց ներն 
օգ տա գոր ծում է Վար կա յին գծի տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րով չնա խա տես ված նպա-
տակ նե րով (ոչ նպա տա կա յին) կամ խախ տել է Պայ մա նագ րով և/ կամ Վար կա յին գծի 
տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րից որևէ մե կը, ունի 
ժամ կե տանց դրա մա կան պար տա վո րու թյուն ներ Բան կի, այլ բան կե րի կամ պե տա կան 
բյու ջեի հան դեպ, Վար կա ռուի բան կա յին հա շիվ նե րի վրա ար գե լանք է դրված, ՀՀ օրենս-
դրու թյամբ նա խա տես ված այլ դեպ քե րում, ինչ պես նաև այն դեպ քե րում, երբ վար կա յին 
գծի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի ավար տին մնա ցել է 30 (ե րե սուն) օրա ցու ցա յին օր:

Հա ման ման կար գա վո րում է նա խա տես վել նաև Պայ մա նագ րի 28-րդ կե տով, ըստ 
որի՝ «Բանկն իրա վունք ունի հրա ժար վել Վար կա ռուին Վարկ տրա մա դրե լուց, ինչ պես 
նաև միա կող մա նիո րեն վե րա նա յել Պայ մա նագ րի և Հա մա ձայ նագ րե րի շրջա նակ նե րում 
ար դեն իսկ տրա մադր ված Վար կի էա կան պայ ման նե րը (գու մա րի չափ, մար ման ժամ-
կետ, տա րե կան տո կո սա դրույք, Վար կի ար ժույթ և այլ) կամ պա հան ջել Պայ մա նագ րի և 
Հա մա ձայ նագ րե րի շրջա նակ նե րում տրա մադր ված Վար կի մաս նա կի կամ ամ բող ջա կան 
վա ղա կետ մա րում, եթե՝

	Վար կա ռուի կող մից խախտ վել են Պայ մա նագ րի և/ կամ Հա մա ձայ նագ րե րի պայ ման
նե րը,

	Վար կա ռուն չի կա տա րել Պայ մա նագ րով կամ Հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման ված իր 
պար տա վո րու թյուն նե րից որևէ մե կը. (...)

	Առ կա են վար կա ռուի անվ ճա րու նա կու թյու նը /սնան կու թյու նը/ հիմ նա վո րող հան գա
մանք ներ կամ փաս տաթղ թեր,

	Բան կի, այլ բան կե րի, վար կա յին կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կամ պե տա կան 
բյու ջեի նկատ մամբ Վար կա ռուն ունի ժամ կե տանց պար տա վո րու թյուն ներ,

	էա պես վատ թա րա ցել են ներ քո շա րադր յալ ցու ցա նիշ նե րով ար տա հայտ ված ֆի նան
սա կան վի ճա կը, (...)

	Բան կի մոտ առ կա են ար ժա նա հա վատ տե ղե կու թյուն ներ, որոնք վկա յում են այն պի սի 
դեպ քե րի հնա րա վոր առա ջաց ման մա սին, որոնք կա րող են էա պես վատ թա րաց նել 
վար կա ռուի ֆի նան սա կան վի ճա կը։(...)»:

Միևնույն ժա մա նակ, թիվ V04625 Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման 
գլխա վոր պայ մա նագ րի 1-ին բաժ նի «Ե» են թա բաժ նի 17-րդ կե տով կող մերն ամ րագ րել 
են, որ «Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ իրա կա նաց նելն ու դրա հի ման վրա հա մա-
պա տաս խան Հա մա ձայ նագ րեր կնքե լը հան դի սա նում է Բան կի իրա վուն քը»: 
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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 մա դրե 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 ընդ հա նուր կամ քը՝ հաշ վի առ նե լով պայ մա նագ րի նպա տա-
կը: Ընդ որում, նկա տի են առնվում բո լոր հա մա պա տաս խան հան գա մանք նե րը՝ նե րառ-
յալ պայ մա նագ րին նա խոր դող բա նակ ցու թյուն նե րը և թղ թակ ցու թյու նը, կող մե րի փո խա-
դարձ հա րա բե րու թյուն նե րում հաս տատ ված գոր ծե լա կեր պը, գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան 
սո վո րույթ նե րը, կող մե րի հե տա գա վար քը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ան դրա դար ձել է պայ մա-
նագ րի մեկ նա բան ման հար ցին և ար ձա նագ րել է, որ վե րոնշ յալ 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 մա դրե 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 ընդ հա նուր կամ քը պար-
զե լու մի ջո ցով: Ընդ որում, այդ կա նոն նե րը կի րառ վում են հա ջոր դա բար (տես՝ «Կա րատ» 
ՍՊԸն  ընդ դեմ «Էգ նա Շին» ՍՊԸի 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 րա նը, մեկ նա բա նե լով Գլ խա վոր վար կա յին պայ մա նագ րի 1-ին և 
2-րդ կե տե րը՝ դրան ցում առ կա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու-
թյու նից ել նե լով, ար ձա նագ րում է, որ դրան ցով կող մե րը հա մա ձայ նու թյուն են ձեռք բե րել 
առա վե լա գույ նը 5.550.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք գու մար սահ մա նա չա փով, որո շա կի 
ֆի նան սա կան գոր ծառ նու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու նպա տա կով կնքել Գլ խա վոր պայ մա-
նագ րով սահ ման ված՝ Ա-Դ են թա բա ժին նե րով նա խա տես ված բան կա յին գոր ծու նեու թյա-
նը բնո րոշ պայ մա նագ րե րը, պայ մա նով, որ հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան գոր ծառ-
նու թյան իրա կա նաց ման պա հին Վար կա ռուն բա վա րա րի Բան կի կող մից սահ ման-
ված ներ քին իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար կա յին գոր ծառ-
նու թյուն նե րի գլխա վոր պայ մա նագ րով նա խանշ ված սահ մա նա չա փի գու մար նե րը Բան կի 
կող մից Ըն կե րու թյա նը տրա մադր վել են վար կի տրա մադր ման առան ձին հա մա ձայ նագ-
րե րով, հիմք ըն դու նե լով կող մե րի միջև կնքված Գլ խա վոր պայ մա նագ րի 1-ին բաժ նի Ա 
են թա բա ժի նը, ինչ պես նաև նկա տի ունե նա լով, որ հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նագ րե րի 
կնքման պա հին Վար կա ռուն բա վա րա րել է Բան կի կող մից սահ ման ված ներ քին իրա վա-
կան ակ տե րի պա հանջ նե րին:

Այլ կերպ ասած՝ Բան կի կող մից Ըն կե րու թյա նը 3.230.000 ԱՄՆ դո լա րի տրա մա-
դրումն իրա կա նաց վել է ոչ թե ան մի ջա կա նո րեն Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա-
նաց ման գլխա վոր պայ մա նագ րի շրջա նա կում, այլ նույն Գլ խա վոր պայ մա նագ րից բխող՝ 
Ըն կե րու թյան և Բան կի միջև կնքված թվով երեք՝ 24.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 
V04625/6, 01.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625/9 և 14.12.2012 թվա կա նին կնքված 
թիվ V04625/10 վար կի տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րե րի շրջա նակ նե րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, Գլ խա վոր վար կա յին պայ մա նագ րի 16-րդ կե տը մեկ նա բա-
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 ել-
նե լով, ար ձա նագ րում է, որ դրա նով կող մերն ամ րագ րել են գլխա վոր պայ մա նագ րից 
բխող վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման ըն թա ցա կար գը՝ սահ մա նե լով, որ 
յու րա քանչ յուր Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն իրա կա նաց վե լու է Բան կի կող մից հաս տատ-
ված՝ Վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րը կա նո նա կար գող ներ քին իրա վա կան ակ տե րի 
հա մա ձայն (կա նո նա կար գեր, կար գեր, ըն թա ցա կար գեր, հրա հան գեր և այլն) քննար կե-
լուց և հա մա պա տաս խան որո շում ըն դու նե լուց հե տո՝ Վար կա ռուի խնդրան քի /հայ տի/ 
հի ման վրա:
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Այլ կերպ ասած՝ կող մե րը վե րը նշված կե տով սահ մա նել են միմ յանց հետ Գլ խա վոր 
պայ մա նագ րից բխող՝ վար կի տրա մադր ման առան ձին հա մա ձայ նագ րե րով վար կա վոր-
ման կար գը, որի պահ պա նու մը հան դի սա ցել է հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան գոր-
ծառ նու թյան իրա կա նաց ման նա խա պայ ման: 

Այս առնչու թյամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում 
Բան կը բազ միցս փաս տար կել է, որ Ըն կե րու թյու նը 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 
V04625 գլխա վոր պայ մա նագ րով սահ ման ված առա վե լա գույն սահ մա նա չա փից պա կաս 
տրա մադր ված 2.270.000 ԱՄՆ դո լար գու մա րի չա փով վարկ ստա նա լու վե րա բեր յալ որևէ 
«վար կա յին հայտ» չի ներ կա յաց րել, մինչ դեռ այդ պի սիք առ կա են եղել նա խոր դող՝թվով 3 
վար կա վո րում նե րի ժա մա նակ: Ընդ որում, նշված գու մա րը ստա նա լու վե րա բեր յալ Ըն կե-
րու թյան կող մից հայտ ներ կա յաց ված լի նե լու և  դրա վե րա բեր յալ Բան կի մերժ ման որոշ-
ման առ կա յու թյու նը հա վաս տող ապա ցույց առ կա չէ նաև գոր ծի նյու թե րում:

Ան դրա դառ նա լով Գլ խա վոր վար կա յին պայ մա նագ րի 8-րդ և 28-րդ կե տե րի դրույթ-
նե րին և  դրանք մեկ նա բա նե լով դրան ցում առ կա բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա-
ռա ցի նշա նա կու թյու նից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պայ մա նագ-
րի վե րը նշված կե տե րով կող մե րը սահ մա նել են այն պայ ման նե րը, որոնց առ կա յու թյան 
դեպ քում Բանկն իրա վա սու է հրա ժար վել Վար կա ռուին Վարկ տրա մա դրե լուց, ինչ պես 
նաև միա կող մա նիո րեն վե րա նա յել Պայ մա նագ րի և Հա մա ձայ նագ րե րի շրջա նակ նե րում 
ար դեն իսկ տրա մադր ված Վար կի էա կան պայ ման նե րը՝դրանց շար քում, ի թիվս այլ նի, 
նե րա ռե լով այն դեպ քե րը, երբ՝ 

	Վար կա ռուի կող մից խախտ վել են Պայ մա նագ րի և/ կամ Հա մա ձայ նագ րե րի պայ-
ման նե րը,

	Վար կա ռուն չի կա տա րել Պայ մա նագ րով կամ Հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման ված 
իր պար տա վո րու թյուն նե րից որևէ մե կը,

	Առ կա են վար կա ռուի անվ ճա րու նա կու թյու նը /սնան կու թյու նը/ հիմ նա վո րող հան-
գա մանք ներ կամ փաս տաթղ թեր,

	Բան կի, այլ բան կե րի, վար կա յին կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կամ պե տա կան 
բյու ջեի նկատ մամբ Վար կա ռուն ունի ժամ կե տանց պար տա վո րու թյուն ներ,

	Վար կա ռուն վար կա յին մի ջոց ներն օգ տա գոր ծում է Վար կա յին գծի տրա մադր ման 
հա մա ձայ նագ րով չնա խա տես ված նպա տակ նե րով (ոչ նպա տա կա յին):

Տվ յալ դեպ քում, Բան կը 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V 04625 գլխա վոր պայ մա-
նագ րով սահ ման ված առա վե լա գույն սահ մա նա չա փով Ըն կե րու թյա նը վարկ չտրա մա դրե լը 
պատ ճա ռա բա նել է նրա նով, որ Ըն կե րու թյու նը վար կը ծախ սել է ոչ նպա տա կա յին նշա նա կու-
թյամբ, և վեր ջինս պայ մա նագ րով ու հա մա ձայ նագ րե րով պար տա վոր վել է կա տա րել ամե-
նամս յա մա րում ներ, սա կայն խախ տել է պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե-
րը և վար կը դա սա կարգ վել է (հիմք՝ հայ ցա դի մու մի պա տաս խան, հա տոր 1-ին, գ.թ. 77-81):

Ի հիմ նա վո րումն վե րը նշված փաս տարկ նե րի՝ Բան կի կող մից ներ կա յաց վել են վար-
կա յին հա մա ձայ նագ րե րի ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րե րը, ինչ պես նաև Ըն կե րու-
թյան հետ կնքված գրա ֆի կով վար կա յին պայ մա նագ րե րի քաղ վածք նե րը, որոնց ուսում-
նա սի րու թյու նից հետևում է, որ Ըն կե րու թյու նը դեռևս 02.05.2013 թվա կա նից պար բե րա-
բար թույլ է տվել վար կա յին հա մա ձայ նագ րե րի ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րե րով 
սահ ման ված վճար ման ժամ կետ նե րի կե տանց, որը շա րու նակ վել է նաև փո փոխ ված ժա-
մա նա կա ցույ ցով նա խա տես ված վճա րում ներն իրա կա նաց նե լիս, (հիմք՝ թիվ V04625-6, 
թիվ V04625-9 գրա ֆի կով վար կա յին պայ մա նագ րե րի քաղ վածք ներ), իսկ ըստ Ըն կե րու-
թյան տնօ րե նի կող մից կազմ ված տե ղե կան քի՝ վար կի տրա մա դրու մը Բան կը դա դա րե ցել 
է 2013 թվա կա նի հու լիս ամ սից: 

Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Գլ խա վոր պայ-
մա նագ րի հի ման վրա կնքված հա մա ձայ նագ րե րով տրա մադր ված վար կա յին գու մար նե րի 
շրջա նա կում Ըն կե րու թյու նը, պար տա վոր ված լի նե լով կա տա րել ամե նամս յա մա րում ներ, 
պար բե րա բար թույլ է տվել կե տանց, ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան վի ճա կը վատ թա րա ցել 
է, ին չը, հա մա ձայն կող մե րի միջև կնքված վար կա յին պայ մա նագ րի դրույթ նե րի, ար դեն 
իսկ բա վա րար է եղել Բան կի կող մից Վար կա ռուին վար կի տրա մա դրու մից հրա ժար վե լու, 
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այն է՝ 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V 04625 գլխա վոր պայ մա նագ րով սահ ման ված 
առա վե լա գույն սահ մա նա չա փով վարկ չտրա մա դրե լու իր իրա վունքն իրաց նե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված հետևու թյուն նե րի հա մար հիմք է հան դի սա նում 
նաև այն, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը Բան կի գլխա վոր տնօ-
րե նին ուղղ ված 01.04.2014 թվա կա նի գրու թյամբ հայտ նել է, որ Ըն կե րու թյու նը մտա դիր 
է սե փա կա նա տե րե րի մի ջոց նե րով շա րու նա կել ներ դրում նե րը շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րը շա րու նա կե լու հա մար, սա կայն տվյալ պա հին ել նե լով ֆի նան սատն տե սա կան 
իրա վի ճա կից տվյալ ներ դրում նե րի իրա կա նա ցու մը և վար կե րի մա րում նե րը ծանր կան-
դրա դառ նան Ըն կե րու թյան վրա: Այդ պատ ճա ռով դի մել է վար կե րի մա րում նե րի ժա մա-
նա կա ցույ ցի վե րա նայ ման, այն է՝ տո կոս նե րի մա րու մը մինչև 01.11.2014 թվա կա նը, իսկ 
մայր գու մա րի մա րու մը մինչև 01.04.2015 թվա կա նը հե տաձ գե լու խնդրան քով: 

Բան կի 26.04.2014 թվա կա նի վար կա յին կո մի տեի նիս տի թիվ 024 ար ձա նագ րու թյամբ 
որոշ վել է հաս տա տել վե րը նշված դի մու մը, հետևյալ պայ ման նե րով՝ «Բան կի հա ճա խորդ 
Ըն կե րու թյան հետ 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625 վար կա յին գոր ծառ նու-
թյուն նե րի իրա կա նաց ման գլխա վոր պայ մա նագ րե րի շրջա նակ նե րում 24.08.2012 թվա կա-
նին կնքված թիվ V04625/6, 01.11.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625/9, 14.12.2012 թվա-
կա նին կնքված թիվ V04625/10 վար կի տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րե րով տրա մադր ված 
վար կե րի վճա րում նե րի ժա մա նա կա ցույց նե րը վե րա նա յել հետևյալ կերպ՝

1. վե րա նա յու մից հե տո առա ջին 12 ամիս նե րի հա մար տո կո սա գու մար նե րի վճա րում-
նե րը նշա նա կել եռամս յա կա յին,

2. վե րա նա յու մից հե տո սկսած 13-րդ  ամս վա նից նշա նա կել մայր գու մար նե րի և տո կո-
սա գու մար նե րի ամե նամս յա մար ման անուի տե տա յին ժա մա նա կա ցույց»:

Նշ ված որո շու մից հե տո Բան կի և Ըն կե րու թյան միջև կնքվել են հա մա ձայ նագ-
րեր՝ 24.08.2012 թվա կա նին կնքված V04625/6, 01.11.2012 թվա կա նին կնքված V04625/9 և 
14.12.2012 թվա կա նին կնքված V04625/10 վար կի տրա մադր ման հա մա ձայ նագ րե րի ան բա-
ժան մա սը կազ մող վար կի մար ման ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րում փո փո խու թյուն-
ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ, սա կայն Ըն կե րու թյան կող մից վար կա յին հա մա ձայ նագ րե րի 
ժա մա նա կա ցույց-պար տա վո րագ րե րով սահ ման ված վճար ման ժամ կետ նե րի կե տանց նե-
րը շա րու նակ վել են նաև վճա րում նե րի ժա մա նա կա ցույ ցի փո փո խու թյուն նե րից հե տո:

Նման պայ ման ներում Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ թեև վար կա յին պայ մա-
նա գի րը հա մար վում է կոն սեն սուալ, այն է՝ կնքված է հա մար վում, եթե կող մե րի միջև պա-
հանջ վող ձևով հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վել պայ մա նագ րի բո լոր էա կան պայ ման նե րի 
վե րա բեր յալ, այ դու հան դերձ վար կա յին պայ մա նագ րի կնքու մից հե տո կող մե րի՝պայ մա-
նագ րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը չի կրում բա ցար ձակ բնույթ։ Մաս-
նա վո րա պես, եթե առ կա են այն պի սի հան գա մանք ներ, որոնք ակն հայտ վկա յում են, որ 
Վար կա ռուին տրա մադր ված գու մա րը ժամ կե տում չի վե րա դարձ վի, Վար կա տուն իրա-
վունք ունի լրիվ կամ մաս նա կի հրա ժար վել վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
վար կը վար կա ռուին տրա մա դրե լուց, որ պի սի իրա վունքն իր ամ րագ րումն է ստա ցել ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 889-րդ հոդ վա ծով։

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը թույլ է տվել 
վար կա յին պայ մա նագ րե րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման կե տանց, ին չը 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ար դեն իսկ բա վա րար էր Բան կի կող մից Ըն կե-
րու թյա նը լրա ցու ցիչ վարկ տրա մա դրե լուց հրա ժար վե լու հա մար՝ ան կախ կող մե րի միջև 
կնքված Գլ խա վոր պայ մա նագ րով սահ ման ված առա վե լա գույն սահ մա նա չա փով վար կի 
մի մասն Ըն կե րու թյանն ար դեն իսկ տրա մադր ված լի նե լու հան գա ման քից:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Բանկն իրա վա-
սու էր օգտ վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 889-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ վար կի 
մի մա սը Վար կա ռուին տրա մա դրե լուց հրա ժար վե լու իր իրա վուն քից, որը և կա տա րել է։ 

Միա ժա մա նակ, ան դրա դառ նա լով վար կա վո րու մից հրա ժար վե լու դեպ քում սնանկ 
ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան նկատ մամբ վար կա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար-
տա վո րու թյուն նե րը Բան կի կող մից կա տա րե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցին, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
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օրեն քի կար գա վո րում նե րից հետևում է, որ ար դեն իսկ սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա-
նի կող մից նոր վար կի ստա ցու մը հնա րա վոր է միայն պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը 
վե րա կանգ նե լու նպա տա կով նրա նկատ մամբ կի րառ վող մի ջո ցա ռում նե րի, այն է՝ վեր ջի-
նիս ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի շրջա նա կում: Մաս նա վո րա պես՝ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի թ) են թա կե տի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա կան 
առող ջաց ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում նե րառ վող մի ջո ցա ռում նե րի շար քին, ի թիվս այլ-
նի, դաս վում է նաև պար տա պա նի կող մից նոր վար կի ստա ցու մը: Նույն օրեն քի 61-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եթե ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րով նա խա տես վում է 
այլ ան ձանց կող մից պար տա պա նին ֆի նան սա վոր ման տրա մա դրում, ապա տվյալ ծրագ-
րի հաս տատ ման հա մար ֆի նան սա վո րո ղի հա մա ձայ նու թյու նը պար տա դիր է (...):

Տվ յալ դեպ քում սույն գոր ծով հաս տատ ված է, որ Ըն կե րու թյու նը Երևան քա ղա քի 
Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
01.12.2015 թվա կա նի վճռով ճա նաչ վել է սնանկ: Վե րոնշ յալ փաստն ար դեն իսկ վկա յում է 
Ըն կե րու թյան ֆի նան սատն տե սա կան վի ճա կի վատ թա րաց ման մա սին, ավե լին, ըստ կող-
մե րի միջև 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ V04625 գլխա վոր պայ մա նագ րի դրույթ նե-
րի, հան դի սա նում է ինք նու րույն հիմք՝ Բան կի կող մից Վար կա ռուի հե տա գա վար կա վո րու-
մից հրա ժար վե լու և սահ ման ված առա վե լա գույն սահ մա նա չա փով վարկ չտրա մա դրե լու 
իր իրա վունքն իրաց նե լու հա մար:

Ն կա տի ունե նա լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի վե րը նշված իրա վա կար գա-
վո րում նե րը, ինչ պես նաև այն, որ Ըն կե րու թյան հետ 23.08.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 
V04625 գլխա վոր պայ մա նագ րից ծա գող իր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման փու լում 
Բան կը պար տա վոր է առաջ նորդ վել այդ պա հին գոր ծող օրենս դրու թյամբ և վե րը նշված 
պայ մա նագ րի դրույթ նե րով, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ վե րոգրյա լը բա վա րար 
է ար ձա նագ րե լու, որ սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյա նը նոր վարկ տրա մա դրե լու պար-
տա կա նու թյուն Բան կի վրա կա րող է դրվել միայն Ըն կե րու թյան սնան կու թյան վա րույ թի 
շրջա նակ նե րում ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց ված լի նե լու, դրա նում 
պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով կի րառ վե լիք մի ջո ցա-
ռում նե րի ցան կում նոր վար կի ստաց ման մի ջո ցա ռու մը նե րառ ված լի նե լու, ինչ պես նաև 
տվյալ ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի հաս տատ ման հա մար Բան կի հա մա ձայ նու-
թյու նը հաս տա տող ապա ցույց նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում, որ պի սիք սույն գոր ծով 
ներ կա յաց ված չեն:

 Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով հաս-
տատ ված փաս տե րը հիմք են հան դի սա ցել Բան կի հա մար՝ իրա վա չա փո րեն հրա ժար վե լու 
23.08.2012 թվա կա նի թիվ V04625 գլխա վոր պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա վո րու-
թյան կա տա րու մից, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: Մաս նա վո րա-
պես՝ թե Դա տա րա նը, և թե Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 889-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րու մը, 23.08.2012 թվա կա նի թիվ V04625 գլխա-
վոր պայ մա նագ րի դրույթ նե րը, նշված կար գա վո րում նե րի հա մա տեքս տում չեն պար զել 
և գնա հա տել գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը, որի արդ յուն քում 
սխալ եզ րա հանգ ման են եկել հայ ցի հիմ նա վոր և բա վա րար ման են թա կա լի նե լու վե րա-
բեր յալ, ինչն էլ հան գեց րել է սխալ դա տա կան ակ տի կա յաց ման:

Վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի 
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՝ սույն վճռա բեկ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի ակտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և 
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փո փո խե լու՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետևյալ հիմ նա-
վոր մամբ.

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, 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 
էա 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 ցիա յի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր։ Հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման 
տե սանկ յու նից։ 

Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 
սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա-
տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա փը և վ ճար ման 
կար գը սահ ման վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա-
վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակտ, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, 
մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա-
կա նու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած դա տա-
կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
համար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն 
գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ-
ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ-
խում է դա տա կան ծախ սե րը՝ նույն գլխի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

Սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մի և բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման պա հին՝ մինչև 09.02.2018 
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րը գոր ծող «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րան ներ տրվող հայ ցա դի մում նե րի, (...) դա տա-
րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար (...) պե տա կան 
տուր քը գանձ վում է հետևյալ դրույ քա չա փե րով.

1. հայ ցա դի մում նե րի (...) հա մար՝ 
(...) բ) ոչ գույ քա յին պա հան ջով՝ բա զա յին տուր քի քա ռա պա տի կի չա փով (...),
8. դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք նե րի հա մար՝ 
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(...) բ) ոչ գույ քա յին պա հան ջի գոր ծե րով՝ բա զա յին տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով 
(...),

9. դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար՝ 
(...)բ) ոչ գույ քա յին պա հան ջի գոր ծե րով՝ բա զա յին տուր քի 20-ա պա տի կի չա փով (...):
Սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լիս Ըն կե րու թյու նը վճա րել է 

4.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի գու մար: 
Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-

վա սու թյան դա տա րա նի 11.11.2014 թվա կա նի, 30.11.2015 թվա կա նի և 31.07.2017 թվա կա նի 
վճիռ նե րի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հա մար Բան կի կող մից վճար վել է 
ընդ հա նուր 30.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի գու մար: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 11.01.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ վճռա բեկ բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու հա մար Բան կի կող մից վճար վել է 20.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի 
գու մար:

Ն ման պայ ման նե րում նկա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման արդ-
յուն քում ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է բե կան ման և փո փոխ ման, 
իսկ հայ ցը՝ մերժ ման, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի իրա-
վա կար գա վո րում նե րը, գտնում է, որ հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար Ըն կե րու թյան 
կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված: Ըն կե-
րու թյու նից հօ գուտ Բան կի են թա կա է բռնա գանձ ման 30.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես Երևան քա-
ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի 11.11.2014 թվա կա նի, 30.11.2015 թվա կա նի և 31.07.2017 թվա կա նի վճիռ նե րի դեմ 
Բան կի ներ կա յաց րած վե րա քննիչ բո ղոք նե րի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի հա տուց ման գու մար, ինչ պես նաև 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես Բան կի կող մից վճռա-
բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման 
գու մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 11.01.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ «Մաքս Նի կել Դի վե լըփ մենթ» ՍՊԸ-ի 
հայ ցը՝ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ին վար կա յին գոր ծառ նու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա-
հան ջի մա սին, մեր ժել:

2. «Մաքս Նի կել Դի վե լըփ մենթ» ՍՊԸ-ից հօ գուտ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸ-ի բռնա գան ձել 
30.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղոք նե րի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի հա տուց ման 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 հա տուց ման գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ



204 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԴ/7480/02/18  
2020թ.

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԴ/7480/02/18
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Տ. Նա զար յան
 Դա տա վոր ներ՝ Հ. Ենոք յան

Գ. Խան դան յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 21-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Հաս միկ Աբով յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 13.12.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի 
Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի ընդ դեմ Հաս միկ Աբով յա նի, վե ճի առար կա յի նկատ մամբ 
ինք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր րորդ անձ «Հա յաս տա նի հան րա յին հե ռուս-
տաըն կե րու թյուն» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան՝ վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան 
հե տևան քով պատ վին ու ար ժա նա պատ վու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման և 
հրա պա րա կա յին նե րո ղու թյուն խնդրե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1.  Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը պա հան ջել է Հաս միկ Աբով յա նին 

պար տա վո րեց նել ՀՀ հան րա յին հե ռուս տաըն կե րու թյան Հ1 հե ռուս տաա լի քի «Առա ջին 
տա ղա վար» հա ղոր դա շա րում հրա պա րա կել հրա պա րա կա յին նե րո ղու թյուն, ինչ պես նաև 
Հաս միկ Աբով յա նից բռնա գան ձել 2.000.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես զրպար տու թյան և վի րա վո-
րան քի փոխ հա տու ցում:

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Փի լոս յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.08.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
13.12.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար-
վել է մաս նա կիո րեն՝ Դա տա րա նի 16.08.2019 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն բե կան վել 
է և փո փոխ վել՝ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի հայցն ընդ դեմ Հաս միկ Աբով յա նի՝ վի րա վո-
րան քի և զր պար տու թյան հետևան քով պատ վին ու ար ժա նա պատ վու թյա նը պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման և հ րա պա րա կա յին նե րո ղու թյուն խնդրե լու պա հան ջի մա սին, բա վա-
րար վել է մաս նա կիո րեն, այն է՝ որոշ վել է Հաս միկ Աբով յա նի կող մից Ս տե փան Բաղ դա-
սար յա նին ուղղ ված «հան ցա գործ է» ար տա հայ տու թյու նը որա կել որ պես զրպար տու թյուն, 
և Հաս միկ Աբով յա նից հօ գուտ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի բռնա գան ձել 200.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես զրպար տու թյան հետևան քով պատ վին և ար ժա նա պատ վու թյա նը պատ ճառ ված 
վնա սի փոխ հա տու ցում: Որոշ վել է Հաս միկ Աբով յա նից հօ գուտ Ս տե փան Բաղ դա սար յա-
նի բռնա գան ձել 50.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու-
մար, և 6.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար: Հայ ցը՝ մնա ցած մա սով, մերժ վել է: Միա ժա մա նակ Վե-
րա քննիչ դա տա րա նը որո շել է Հաս միկ Աբով յա նից հօ գուտ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի 
բռնա գան ձել 5.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վեր ջի նիս 
կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, Հաս միկ Աբով յա նից հօ գուտ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 6.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղոք 
բե րե լու հա մար նա խա պես չվճար ված և հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, Ս տե-
փան Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 54.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես չվճար ված և հե տաձգ ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հաս միկ Աբով յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 42րդ հոդ վա ծը, «Մար դու 

իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն
վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 10րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1րդ 
հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ «մե ղադր վող» եզ րույ թը կա րող է վե րա-

բե րել քրեա կան գոր ծով մե ղադր յա լին (կաս կած յա լին, ամ բաս տան յա լին), և օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած մե ղա դրա կան դա տավճ ռի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ան ձին ան մեղ 
հա մա րե լու պար տա կա նու թյու նը դրված է ոչ թե կար ծիք ար տա հայ տող քա ղա քա ցու, այլ 
դա տա րա նի վրա: Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծը կարճ վել և 
նրա նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է ոչ ար դա րաց նող՝ վա ղե մու թյան 
ժամ կետ նե րը լրա նա լու հիմ քով: Այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը պաշտ պա նել է մի ան-
ձի իրա վունք, ով հա մա ձայ նու թյուն է տվել իր նկատ մամբ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը ոչ 
ար դա րաց նող հիմ քով կար ճե լու վե րա բեր յալ:

Միա ժա մա նակ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ բո ղո քա բե րը հա ղորդ մա-
նը հրա վիր ված է եղել որ պես բժիշկ-էն դոկ րի նո լոգ: Որ պես բժիշկ՝ ինքն այլ կերպ չէր 
կա րող որա կել Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի արար քը, եթե հա ղորդ ման ժա մա նակ իրեն 
հայտ նի է դար ձել, որ Ս տե փան Բաղ դա սար յանն առա ջին տի պի շա քա րա յին դիա բե-
տով հի վան դի հա մար կեն սա կան անհ րա ժեշտ ին սու լի նը փո խա րի նել է բույ սե րով, իսկ 
լյար դի տոք սիկ ախ տա հա րու մը տես նե լով՝ խոր հուրդ է տվել ձկներ գնել, որ պես զի հի-
վան դը «խա ղա» դրանց հետ, «ձկնե րը կդեղ նեն և կ սատ կեն», հի վան դի դեղ նու թյունն 
էլ կանց նի: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ բո ղո քա բե րը՝ որ պես բժիշկ, «տգետ և հան-
ցա գործ» գնա հա տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը կա տա րել է, որ պես զի հան րու թյու նը 
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տե ղե կա նա, որ նման «բու ժում նե րը» կա րող են ան դառ նա լի հետևանք ներ ունե նալ, և 
զերծ մնա նման ոչ պրո ֆե սիո նալ «բու ժում նե րից»: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է հայ ցը բա վա րա րե լու մա-
սով բե կա նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 13.12.2019 թվա կա նի որո շու մը:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) Հան րա յին հե ռուս տաըն կե րու թյան «Առա ջին տա ղա վար» հա ղորդ ման 14.03.2018 

թվա կա նի եթե րը վե րա բե րել է բու սա բու ժու թյա նը (հե քի մու թյա նը): Հա ղորդ մա նը որ պես 
հյուր հրա վիր վել է Սու րեն Նի կո ղոս յա նը, ում հան գուց յալ որ դու՝ Հով հան նես Նի կո ղոս յա-
նի նկատ մամբ ոչ գի տա կան մե թոդ նե րով բու ժում է իրա կա նաց րել Ս տե փան Բաղ դա սար-
յա նը: Նախ քան Սու րեն Նի կո ղոս յա նի խոս քը՝ հա ղոր դա վա րը, շնոր հա կա լու թյուն հայտ-
նե լով Սու րեն Նի կո ղոս յա նին՝ հա ղորդ մա նը ներ կա յա նա լու հա մար, նշել է, որ վեր ջի նիս 
ներ կա յու թյան նպա տակն է «զերծ պա հել բո լոր մարդ կանց, ում մտքով երբևէ կանց նի 
կրկին ոչ ապա ցու ցո ղա կան բժշկու թյա նը դի մել և հան գել այս պի սի արդ յունք նե րի»: Հա-
ղորդ ման ըն թաց քում Սու րեն Նի կո ղոս յա նը պատ մել է, որ իր որ դին հի վան դա ցել է շա քա-
րա յին դիա բե տով, հոս պի տա լաց վել, այ նու հետև դուրս գրվել և հե տա գա յում անընդ հատ 
ստա ցել է ին սու լին: Բուժ ման ըն թաց քում որ դին մի գո վազդ է տե սել, որ մի շարք ան բու-
ժե լի հի վան դու թյուն ներ, այդ թվում՝ շա քա րա յին դիա բե տը, հե քիմ Ս տե փան Բաղ դա սար-
յա նը բու ժում է: Սու րեն Նի կո ղոս յա նը նաև նշել է, որ ան գամ ներ կա յումս գո վազ դը դեռևս 
շա րու նակ վում է, չնա յած հա րուց վել է քրեա կան գործ: 

Հա ղորդ ման ժա մա նակ Սու րեն Նի կո ղոս յա նի փաս տա բան Տաթև Սարգս յա նը նշել 
է, որ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը՝ որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր, աշ խա տան քա յին պայ-
մա նա գիր է կնքել բժիշկ թե րապևտ Լու սի նե Խա չատր յա նի հետ, ստա ցել է ընդ հա նուր 
թե րապևտիկ լի ցեն զիա, սա կայն սույն դեպ քում իրա կա նաց րել է ներ զա տա բա նա կան տի-
պի գոր ծու նեու թյուն, ին չը դուրս է իր լի ցեն զիա յի շրջա նակ նե րից: Արդ յուն քում Սու րեն 
Նի կո ղոս յա նի որ դու մոտ առա ջա ցել է տոք սիկ հե պա տիտ, ին չը հան գեց րել է մահ վան, 
որը, ըստ փոր ձա քննու թյան արդ յունք նե րի, ուղիղ պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պի մեջ է 
գտնվում բուժ ման մե թոդ նե րի հետ:

Հա ղորդ ման ժա մա նակ ներ կա յաց վել է նաև Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի տե սա կե տը 
(հե ռա խո սազ րույ ցի ձայ նագ րու թյու նը), ով հայտ նել է, որ. «Էդ տղեն ման կուց հի վանդ էր, 
ես իրեն ասել եմ՝ այ բա լա ջան, ես քո շա քա րը կի ջեց նեմ, կբու ժեմ քո լյար դը, են թաս տա-
մոք սա յին գեղ ձը: Շա քա րը մեկ ամ սում 27-ից իջել է 14-ի, հե տո մու ծել են երկ րորդ ամս-
վա գու մա րը, իջել է 7-ի (...): (...) կի նը զանգ տվեց, ասում է՝ Ձեզ չի լսել, գնա ցել է բա սեին, 
ջեր մու թյու նը 39 է, ինչ անեմ: Ասել եմ՝ ջեր մի ջեց նող տուր: Ջեր մի ջեց նող տվել է, քնել է, 
առա վոտ յան նո րից դեղ նած եկել է ինձ մոտ (...): Դա ես կա րող էի բու ժել, որով հետև ես 
կա րող էի նոր լե ղու հում քը տալ բույ սե րով, հի նը մղել դուրս, իսկ բժշկու թյու նը միայն լե-
ղին մղում է դուրս, չի օգ նում, որ նո րը ար տադր վի: Ես դա իմա նա լով ասե ցի՝ մի գնա ցեք, 
մի տա րեք, ես դա էլ կբու ժեմ (...): Ես էլ խոր հուրդ տվի՝ կեն դա նի ձուկ առ, տար տուն, գցիր 
թա սի մեջ, ջու րը լի քը, թող ին քը լո ղա նա: Հենց բռնեց, ձու կը կդեղ նի, կսատ կի, քո գույ նը 
օր օրի կբաց վի (...)»:

Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի հե ռա խո սազ րույ ցի ձայ նագ րու թյու նը լսե լուց հե տո Հաս-
միկ Աբով յա նը հստա կեց նող հարց է տա լիս, թե արդ յոք Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը բժիշկ 
է, որին ի պա տաս խան՝ Տաթև Սարգս յա նը հայտ նում է, որ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը 
բժիշկ չէ, իսկ թե րապևտ Լու սի նե Խա չատր յա նի վե րա բեր յալ առ կա է քրեա կան գործ՝ 
բժշկի կող մից բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում պատ շաճ չի րա կա նաց նե լու հան-
ցա կազ մով, բա ցի այդ, Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը 
դա դա րեց վել է վա ղե մու թյան ժամ կետն անց նե լու հիմ քով: Փաս տա բա նը հայտ նում է, որ 
իրենք բո ղո քար կել են այդ որո շու մը, սա կայն վերջ նա կան արդ յունքն իրենց օգ տին չի 
եղել, և իրենք պատ րաստ վում են դի մել նաև Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րան՝ նաև ան ձի կյան քի իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան տե սանկ յու նից:
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Այ նու հետև բժիշկ Հաս միկ Աբով յա նը ման րա մասն ներ կա յաց րել է բույ սե րի և դե ղե րի 
օգ տա կա րու թյան, վնա սա կա րու թյան և  դրան ցով բուժ ման հետևանք նե րի մա սին՝ մաս նա-
վո րա պես նշե լով, որ բույ սե րը հե տա զոտ ված չեն, դրան ցում կան բազ մա թիվ վտան գա վոր 
նյու թեր, և որ բու սա բու ժու թյու նը կա րող է հան գեց նել ան դառ նա լի հետևանք նե րի: Հաս-
միկ Աբով յա նը ներ կա յաց րել է դե ղո րայ քա յին բուժ ման առա վե լու թյուն նե րը՝ հայտ նե լով, 
որ դե ղա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րը մի լիար դա վոր դո լար ներ են ներդ նում դե ղե րի հե-
տա զոտ ման հա մար, ին չը չի ար վում բույ սե րի դեպ քում: Հաս միկ Աբով յա նը հնչեց րել է 
նման կար ծիք. «Այ սօր կա խայ տա ռակ մի իրա վի ճակ, երբ բժշկու թյու նից շատ հե ռու մար-
դիկ զբաղ վում են բժշկու թյամբ, վա ճա ռում են «բիո դա բավ կա ներ», խոս տա նում են հրաշք 
բու ժում ներ»: Հաս միկ Աբով յա նը նշել է, որ այդ մար դիկ հա մո զում են գնել թանկ դե ղեր՝ 
վստա հեց նե լով, որ դրանք կօգ նեն, սա կայն նման բու ժու մը «լա վա գույն դեպ քում ոչինչ չի 
տա լու, իսկ վա տա գույն դեպ քում լի նե լու է այն, ինչ եղավ այս ցա վա լի դեպ քի ժա մա նակ»:

Պա տաս խա նե լով լրագ րո ղի այն հար ցին, թե արդ յոք պա հան ջել է լի ցեն զիա Ս տե-
փան Բաղ դա սար յա նից, Սու րեն Նի կո ղոս յա նը հայտ նել է, որ ընդ հա նուր թե րապևտիկ լի-
ցեն զիան և բ ժիշկ Լու սի նե Խա չատր յա նի առ կա յու թյունն իրենց շփո թու թյան մեջ են գցել: 
Հա ղոր դա վա րը հնչեց րել է կար ծիք, որ փաս տո րեն որ պես խայծ է օգ տա գործ վել Լու սի նե 
Խա չատր յա նի լի ցեն զիան: Հա ղոր դա վա րը հարց է հնչեց րել հա ղորդ մա նը հրա վիր ված 
այլ իրա վա բա նի, թե արդ յոք Լու սի նե Խա չատր յա նը կա րող է հան ցա կից դիտ վել, որին ի 
պա տաս խան՝ իրա վա բա նը հայտ նել է, որ բժշկա կան գոր ծու նեու թյան բո լոր տե սակ նե րը 
լի ցեն զա վոր ման են թա կա են, բա ցա ռու թյուն են կազ մում բու սա բու ժու թյու նը, տզրու կա-
բու ժու թյու նը, ասեղ նա բու ժու թյու նը, և  դրանց նկատ մամբ հսկո ղու թյուն չի իրա կա նաց-
վում: 

Այ նու հետև փաս տա բան Տաթև Սարգս յա նը ման րա մաս նեց րել է, որ Ս տե փան Բաղ-
դա սար յա նը խոր հուրդ է տվել ձկնե րով բու ժում իրա կա նաց նել՝ նշե լով, որ դեղ նու թյու նը 
կանց նի ձկնե րին: Ար ձա գան քե լով այս տե ղե կու թյա նը՝ Հաս միկ Աբով յա նը նշել է. «Խայ-
տա ռա կու թյուն է ուղ ղա կի, լսել հնա րա վոր չէ»: Ընդ որում, Սու րեն Նի կո ղոս յա նը նաև 
հայտ նել է, որ իր որ դին լո ղա վա զան չի գնա ցել, ինչ պես որ նշել էր Ս տե փան Բաղ դա սար-
յա նը:

Ի պա տաս խան Հաս միկ Աբով յա նի այն հար ցին, թե ինչն է իրենց ստի պել դի մել հե-
քի մին, չէ որ իրենք գոհ էին գի տա կան բուժ ման ըն թաց քից, մի թե իրենք չգի տեին, որ կան 
շա քա րա յին դիա բե տի տե սակ ներ, երբ մար դու օր գա նիզմն այլևս չի ար տա դրում ին սու-
լին, իսկ առանց ին սու լի նի՝ մար դը չի կա րող ապ րել, նրանք մա հա նում են առանց ին սու լի-
նի, Սու րեն Նի կո ղոս յա նը հայտ նել է. «Էդ մար դը, եթե Դուք էլ իր դե մը կանգ նեք, խո սեք, 
կա րող է Ձեզ էլ հա մո զի, տա նի իր մոտ բուժ ման»: Ար ձա գան քե լով այս ար տա հայ տու թյա-
նը՝ Հաս միկ Աբով յա նը նշել է. «Ինձ չի կա րող հա մո զել այդ մար դը, որով հետև նաև տգետ 
է և հան ցա գործ»: 

Որ պես հա ղորդ ման ամ փո փում՝ հա ղոր դա վա րը նշել է, որ հա ղորդ ման նպա տա կը 
հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի իրա զե կումն էր բու սա բու ժու թյան բա ցա սա կան հետևանք-
նե րի մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8, տե սա ձայ նագ րու թյուն):

2) «Ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և ընտր ված խա փան ման մի ջո ցը վե-
րաց նե լու մա սին» 17.11.2016 թվա կա նի որոշ ման հա մա ձայն՝ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը, 
չու նե նա լով բարձ րա գույն բժշկա կան կրթու թյուն, եր կար տա րի ներ զբաղ վել է բու սա բու-
ժու թյամբ և բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցել քա ղա քա ցի նե րին: 01.07.2014 թվա կա-
նին Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի բու ժօգ նու թյանն է դի մել Հով հան նես Նի կո ղոս յա նը շա քա-
րա յին դիա բետ 1-ին տի պի ախ տո րոշ մամբ: «Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի կող մից Հով հան-
նես Նի կո ղոս յա նին շուրջ 2 ամ սից ավե լի տրվել են ոչ նպա տա կա յին, կի րառ ման հա մար 
գի տա կա նո րեն չհիմ նա վոր ված տե սակ նե րով և չա փա բա ժին նե րով լո րե նի, օշինդր, հա-
զա րա թեր թիկ, մա րիա մա խոտ, երի ցուկ, ձիա ձեթ, կռա տու կի ար մատ ներ, կզմուղ հե ղի-
նե րի ար մատ ներ, եղինջ, կատ վա լե զու եռա բու ժակ և այլ դե ղա բույ սեր, բա ցատ րել դրանց 
պատ րաստ ման և օգ տա գործ ման եղա նակ նե րը՝ փաս տա ցի ան ձամբ բու ժե լով վեր ջի նիս և 
չ նա խա տե սե լով Հով հան նես Նի կո ղոս յա նին մահ պատ ճա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը, թեև 
տվյալ իրա դրու թյու նում պար տա վոր էր և կա րող էր նա խա տե սել դա, քա նի որ բա ցա կա յել 
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է Հով հան նես Նի կո ղոս յա նի նկատ մամբ ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ թի գի-
տա կան հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ նրա մոտ եղած հի վան դու թյան՝ թիվ 1 տի պի շա քա րա յին 
դիա բե տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, որի հետևան քով էլ Հով հան նես Նի կո ղոս յա նի 
վի ճա կը վա տա ցել է, և վեր ջինս 06.10.2014 թվա կա նին «Է րե բու նի» ԲԿ-ում մա հա ցել է օր-
գա նիզ մի ընդ հա նուր ինք նա թու նա վո րու մից, բազ մաօր գա նա յին ան բա վա րա րու թյու նից»: 

Ըստ որոշ ման՝ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը չի առար կել, որ իր նկատ մամբ քրեա կան 
հե տապն դու մը դա դա րեց վի՝ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար 
օրեն քով նա խա տես ված ժամ կետ ներն անց նե լու հիմ քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-12):

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 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քի 
առ կա յու թյամբ, այն է՝ 

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող 
է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե-
սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ դա տա րա նի կի րա ռած նյու թա կան իրա վուն քի նոր-
մի՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյան և մաս նա վո-
րա պես «գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն» եզ րույ թի իրա վա կան ըն կալ ման կա պակ ցու-
թյամբ առ կա է իրա վուն քի զար գաց ման խնդիր,

2) Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1087.1-րդ հոդ վա ծի այն պի սի խախ տում, որով խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
էու թյու նը:

Վե րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ
նալ զրպար տու թյան հետևան քով 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 գոր ծե րով «գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն» 
եզ րույ թի իրա վա կան ըն կալ մա նը՝ կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյան լույ սի ներ քո՝ 
զար գաց նե լով նախ կի նում հայտ նած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը:

ՀՀ Սահ մա նա դրու 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 բարձ րա գույն ար ժեք է: Մար դու անօ տա րե լի ար ժա նա պատ վու-
թյունն իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմքն է:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մար դու ար ժա նա պատ վու թյունն 
ան խախ տե լի է:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի իր 
մաս նա վոր և ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի ու բա րի համ բա վի ան ձեռնմ խե լիու թյան իրա-
վունք: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաս նա վոր և ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմ-
խե լիու թյան իրա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օրեն քով՝ պե տա կան անվ տան-
գու թյան, երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ցու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ 
բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա կան կար գի, առող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց 
հիմ նա կան իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր կար ծիքն ազատ ար տա հայ տե լու իրա վունք: Այս իրա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան 
կար ծիք ունե նա լու, ինչ պես նաև առանց պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի մի ջամ տու թյան և ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից՝ տե ղե կատ վու թյան 
որևէ մի ջո ցով տե ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու 
ազա տու թյու նը:

Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի իր անձ-
նա կան ու ըն տա նե կան կյան քի, բնա կա րա նի և նա մա կագ րու թյան նկատ մամբ հար գան քի 
իրա վունք։

Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 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 
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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 անհ րա ժեշտ են ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյու նում՝ ի շահ պե տա կան անվ տան գու թյան, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու-
թյան կամ հա սա րա կու թյան անվ տան 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 վունք նե րը պաշտ պա 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 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան ձի պա-
տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը, գոր ծա րար համ բա վը են թա կա են պաշտ պա նու թյան այլ 
ան ձի կող մից հրա պա րա կայ նո րեն ար տա հայտ ված վի րա վո րան քից և զր պար տու թյու նից՝ 
նույն օրենսգրքով և այլ օրենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում ու կար գով:

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: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն 
օրենսգրքի իմաս տով՝ զրպար տու թյունն ան ձի վե րա բեր յալ այն պի սի փաս տա ցի տվյալ-
ներ (statement օf fact) հրա պա րա կա յին ներ կա յաց նելն է, որոնք չեն հա մա պա տաս խա նում 
իրա 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: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ զրպար տու թյան վե րա բեր յալ 
գոր ծե րով անհ րա ժեշտ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու-
թյան ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է պա տաս խա նո ղը: Այն փո խանց վում է 
հայց վո րին, եթե ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը պա տաս խա նո ղից պա հան ջում է ոչ 
ող ջա միտ գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ջան քեր, մինչ դեռ հայց վո րը տի րա պե տում է անհ րա-
ժեշտ ապա ցույց նե րին: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ անձն ազատ վում է վի րա-
վո րան քի կամ զրպար տու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, եթե իր ար տա հայ-
տած կամ ներ կա յաց րած փաս տա ցի տվյալ նե րը լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան տա րա-
ծած տե ղե կատ վու թյան, ինչ պես նաև այլ ան ձի հրա պա րա կա յին ելույ թի, պաշ տո նա կան 
փաս տաթղ թե րի, լրատ վու թյան այլ մի ջո ցի կամ հե ղի նա կա յին որևէ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
բո վան դա կած տե ղե կատ վու թյան բա ռա ցի կամ բա րե խիղճ վե րար տա դրու թյունն են, և դա 
տա րա ծե լիս հղում է կա տար վել տե ղե կատ վու թյան աղբ յու րին (հե ղի նա կին):

Վա նո Եղիա զար յանն ընդ դեմ Բո րիս Աշ րաֆ յա նի գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ման-
րա մասն ան դրա դար ձել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդ վա ծի, բո վան դա-
կա յին առու մով վեր ջի նիս փոխ կապ ված և պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյանն ու գոր ծա րար 
համ բա վին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո-
նա կար գող իրա վա կան դրույթ նե րի մեկ նա բան մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտել է, որ դա տա րան նե րի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյան ճիշտ կեն սա գործ ման 
հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ-
սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) կող մից սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րը խոս քի ազա տու-
թյան իրա վուն քի և  դրա սահ մա նա փա կում նե րի վե րա բեր յալ, մաս նա վո րա պես.

1. խոս քի ազա տու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը պետք է նա խա տես ված 
լի նեն օրեն քով,

2. դրանք պետք է անհ րա ժեշտ լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում,
3. դրանք պետք է հե տապն դեն իրա վա չափ նպա տակ,
4. կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հա մա չափ լի նեն հե տապնդ վող իրա-

վա չափ նպա տակ նե րին:
Մեկ նա բա նե լով «Անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում և հա մա-

չափ է հե տապնդ վող իրա վա չափ նպա տակ նե րին» պայ ման նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նը նշել է, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 
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մեկ նա բան մա նը, բազ միցս նշել է, որ իրա վունք նե րին մի ջամ տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը 
որո շե լու հար ցում մաս նա կից պե տու թյուն ներն օժտ ված են հա յե ցո ղու թյան որո շա կի սահ-
մա նով, որը, սա կայն, ուղեկց վում է եվ րո պա կան կա ռույց նե րի վե րահս կո ղու թյամբ, իսկ 
վեր ջի նիս սահ ման նե րը կախ ված են գոր ծի բնույ թից: Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ար ձա-
նագրվում է մի ջամ տու թյուն Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե րով երաշ-
խա վոր ված ազա տու թյուն նե րին և իրա վունք նե րին, եվ րո պա կան կա ռույց նե րը պետք 
է խիստ վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նեն, ին չը պայ մա նա վոր ված է այդ իրա վունք նե րի 
կարևո րու թյամբ (տե՛ս «Աուտ րո նիկ» բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյունն ընդ դեմ Շ վեյ ցա րիա յի 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.05.1990 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61, «Գ րոպ պե րա ռա դիո» 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը և մյուս ներն ընդ դեմ Շ վեյ ցա րիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա
տա րա նի 28.03.1990 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61):

Նույն որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան՝ զրպար տու թյուն 
գնա հա տե լու չա փա նիշ նե րին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ՝ 

1. ան ձի վե րա բեր յալ պետք է ներ կա յաց ված լի նեն փաս տա ցի տվյալ ներ, այ սինքն՝ 
ներ կա յաց վածն իր մեջ պետք է պա րու նա կի կոնկ րետ, հստակ տե ղե կու թյուն ներ որո շա կի 
գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան վե րա բեր յալ, այն չպետք է լի նի վե րա ցա կան,

2. ան ձի վե րա բեր յալ փաս տա ցի տվյալ նե րը պետք է ներ կա յաց ված լի նեն հրա պա րա-
կա յին, 

3. ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվյալ նե րը պետք է չհա մա պա տաս խա նեն իրա կա նու-
թյա նը, այ սինքն՝ պետք է լի նեն սուտ, ան հիմն, ոչ հա վաս տի,

4. ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվյալ ներն իրա կա նում պետք է արա տա վո րեն ան ձի 
պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը:

Որ պես զի մի ջամ տու թյու նը խոս քի և կար ծի քի ազատ ար տա հայտ ման իրա վուն քին 
լի նի հա մա չափ օրի նա կան նպա տակ նե րին՝ այլ մարդ կանց հե ղի նա կու թյան պաշտ պա-
նու թյա նը, անհ րա ժեշտ է օբ յեկ տիվ կա պի առ կա յու թյուն գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի 
և այն ան ձի միջև, ով դի մել է դա տա րան: Հ րա պա րա կում նե րի զրպարտ չա կան բնույ թի 
մա սին միայն են թա դրե լը և կաս կա ծե լը բա վա րար չէ հաս տա տե լու այն հան գա ման քը, 
որ որևի ցե կոնկ րետ ան ձի հասց վել է վնաս: Գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րում 
պետք է լի նի այն պի սի հան գա մանք, որ սո վո րա կան ըն թեր ցողն էլ զգա, որ տվյալ հայ-
տա րա րու թյունն իրա կա նում հաս ցեագրված է ան մի ջա կա նո րեն դի մու մա տուին, կամ էլ 
որ հենց ինքն է հան դի սա ցել քննա դա տու թյան թի րախ (տե՛ս Դ յուլ դին և Կիս լո վը ընդ դեմ 
Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 31.10.2007 թվա կա նի վճի ռը, կետ 44):

Ընդ որում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը զրպար տու թյան դեպ քում հա վա սա րա պես կի-
րա ռե լի է հա մա րել վի րա վո րան քի դեպ քում «հրա պա րա կա յին ներ կա յաց նել», «փաս տեր» 
և «գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն ներ» եզ րույթ նե րին տրված մեկ նա բա նու թյուն նե րը: 

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րով պաշտ պան վում է բա ցա սա կան կար ծի քի կամ 
գնա հա տող դա տո ղու թյան ար տա հայ տումն այն քա նով, որ քա նով այն հիմն ված է 
հաս տատ ված կամ ըն դուն ված փաս տե րի վրա: Ի տար բե րու թյուն փաս տե րի, որոնք 
կա րող են ներ կա յաց վել և հիմ նա վոր վել, գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը չեն կա րող 
ապա ցուց վել: Գ նա հա տող դա տո ղու թյան ապա ցուց ման պար տա կա նու թյունն անհ-
նար է իրա կա նաց նել և ինք նին խախ տում է կար ծիքն ազատ ար տա հայ տե լու իրա-
վուն քը, որը Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված իրա վուն քի հիմ նա րար 
մասն է կազ մում: Այ նուա մե նայ նիվ, երբ հայ տա րա րու թյու նը որակ վում է որ պես գնա-
հա տող դա տո ղու թյուն, անհ րա ժեշտ է, որ վեր ջինս հիմն վի բա վա րար փաս տա կան 
կազ մի վրա (տե՛ս Պե դեր սե նը և Բաադս գաարդն ընդ դեմ Դա նիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 17.12.2004 թվա կա նի վճի ռը, կետ 76): Գ նա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը կա-
րող է անըն դու նե լի հա մար վել, քա նի որ այն առանց փաս տա կան հիմ քի կա րող է չա փա-
զանց ված հա մար վել (տե՛ս Ռի զո սը և Դաս կասն ընդ դեմ Հու նաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 27.05.2004 թվա կա նի վճի ռը, կետ 45):

Ան դրա դառ նա լով «Ս տույգ փաս տեր» եզ րույ թին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, 
որ այդ պի սիք հան դի սա նում են այն փաս տե րը, որոնք հիմ նա վոր վում են ապա ցույց նե րով 
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տե ղե կատ վու թյան հրա պա րակ ման հետ միա ժա մա նակ կամ հան դի սա նում են հան րա-
հայտ փաս տեր (ա պա ցուց ման անհ րա ժեշ տու թյուն չու նե ցող): Անհ րա ժեշտ է ուշա դրու-
թյուն դարձ նել փաս տե րի և գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի տար բե րակ ման խնդրին, քա-
նի որ դրանք մեծ կարևո րու թյուն են ներ կա յաց նում գոր ծի քննու թյան հա մար և մե ծա պես 
կա րող են ազ դել գոր ծի ել քի վրա: Եվ րո պա կան դա տա րա նը, Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ-
վա ծի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով նշված խնդրին, հստակ տա րան ջա տում է կա-
տա րում փաս տե րի և գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րի միջև, որի վե րա բեր յալ ձևա վո րել 
է հետևյալ ընդ հա նուր սկզբուն քը. «Եթե փաս տե րի առ կա յու թյու նը կա րե լի է ապա ցու ցել, 
ապա գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը չեն կա րող ապա ցուց վել. գնա հա տող դա տո ղու-
թյուն նե րի ապա ցու ցումն անհ նա րին խնդիր է, և նման պա հան ջը խախ տում է կար ծի քի 
ար տա հայտ ման ազա տու թյու նը, որը Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված 
իրա վուն քի հիմ նա րար մա սե րից է:» (տե՛ս Լին գենսն ընդ դեմ Ավստ րիա յի գոր ծով Եվ րո պա
կան դա տա րա նի 08.07.1986 թվա կա նի վճի ռը, կետ 46):

Վե րոգրյա լից զատ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ անհ րա ժեշտ է նաև 
հաշ վի առ նել, որ գնա հա տող դա տո ղու թյու նը, դի տար կե լով որ պես կար ծի քի ազատ 
ար տա հայտ ման, այլ ոչ թե տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծե լու իրա վուն քի դրսևո րում, 
յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է գնա հատ ման առար կա դարձ նել այն, թե 
արդ յոք տվյալ դա տո ղու թյու նը հիմն ված է որո շա կի փաս տե րի վրա: Փաս տա կան հիմ-
քից զուրկ գնա հա տող դա տո ղու թյու նը պաշտ պան ված չէ պե տա կան մի ջամ տու թյու նից: 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ան-
դրա դառ նա լով նշված հար ցին՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ անձ նա կան կար ծի քը 
կա րող է չա փա զանց ված հա մար վել՝ հատ կա պես փաս տա ցի հիմ քի բա ցա կա յու թյան պայ-
ման նե րում (տե՛ս Օբերշ լիքն ընդ դեմ Ավստ րիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.07.1997 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 33):

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ քննարկ ման առար կա 
հար ցի վե րա բեր յալ դա տա կան գոր ծեր քննե լիս դա տա րան նե րը մեծ ուշա դրու թյուն պետք 
է դարձ նեն հրա պա րա կայ նո րեն փաս տա ցի տվյալ ներ ներ կա յաց րած ան ձի բա ցատ րու-
թյուն նե րին, մո տե ցում նե րին, իր կող մից ներ կա յաց ված փաս տա ցի տվյալ նե րի նկատ-
մամբ վե րա բեր մուն քին՝ պար զե լու նպա տա կով՝ արդ յո՞ք ան ձը ներ կա յաց ված փաս-
տե րով դի տա վո րու թյուն ունե ցել է արա տա վո րե լու որևէ մե կին, թե՞ օբ յեկ տի վո րեն 
ար տա հայ տել է իր գնա հա տող դա տո ղու թյուն նե րը՝ միա ժա մա նակ դրսևո րե լով բա-
րե խիղճ մո տե ցում (տե՛ս 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 հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ «գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն» եզ-
րույ թի իրա վա կան ըն կալ մա նը՝ կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյան լույ սի ներ քո՝ այդ 
թվում ներ կա յաց նե լով այդ կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նի հայտ նած իրա վա-
կան դիր քո րո շում նե րը:

Այս պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի գնա հատ մամբ կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա-
տու թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան ամե նա կարևոր հիմ նաս յու նե րից է, ժո-
ղովր դա վա րու թյան զար գաց ման և յու րա քանչ յուր ան ձի ինք նադրսևոր ման հիմ նա կան 
պայ ման նե րից մե կը: Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հաշ վառ մամբ՝ այն կի րառ-
վում է ոչ միայն այն տե ղե կու թյուն նե րի և գա ղա փար նե րի վրա, որոնք կա րող են ըն կալ վել 
դրա կան կամ դի տարկ վել որ պես անվ նաս կամ ան տար բեր, այլ նաև այն պի սի տե ղե-
կու թյուն նե րի և գա ղա փար նե րի վրա, որոնք վի րա վո րում են, ցնցում կամ ան հանգս-
տաց նում: Այս պի սին են բազ մա կար ծու թյան, հան դուր ժո ղա կա նու թյան և տե սա կետ նե րի 
բազ մա զա նու թյան պա հանջ նե րը, առանց որոնց՝ «ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու-
նը» չի կա րող գո յու թյուն ունե նալ: Ինչ պես սահ ման ված է 10-րդ հոդ վա ծում, այդ ազա-
տու թյու նից կա րող են լի նել բա ցա ռու թյուն ներ, որոնք, սա կայն, պետք է խստո րեն մեկ-
նա բան վեն, և որևէ սահ մա նա փակ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը պետք է հա մո զիչ կեր պով 
ապա ցուց վի (տե՛ս Bédat v. Switzerland ([GC] (գան գատ թիվ 56925/08) գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 29.03.2016 թվա կա նի վճի ռը, կետ 48): 



212 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

Եվ րո պա կան դա տա րա նը նաև կարևո րել է, որ պետք է հստակ տա րան ջա տում մտցվի 
քննա դա տու թյան և վի րա վո րան քի միջև, և վեր ջի նը, որ պես կա նոն, կա րող է հան գեց նել 
պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման (տե՛ս Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC] (գան
գատ ներ թիվ 28955/06, 28957/06, 28959/06 և 28964/06) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
12.09.2011 թվա կա նի վճի ռը, կետ 67): Իրա վա խախ տում թույլ տա լը կա րող է դուրս գալ կար-
ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյան պաշտ պա նու թյան սահ ման նե րից, եթե այն հա վա սա-
րա զոր է ան հիմն զրպար տու թյա նը, օրի նակ, այն ժա մա նակ, երբ արա տա վո րող տե ղե-
կու թյան միակ նպա տա կը ան ձին վի րա վո րելն է: Այ դու հան դերձ, ոչ կո ռեկտ ար տա հայ-
տու թյուն նե րի օգ տա գոր ծումն ինք նին որո շիչ չէ արա տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րի գնա-
հատ ման հա մար, քա նի որ այն կա րող է պար զա պես ծա ռա յել ոճա յին նպա տակ նե րով: 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի հա մար ոճը հա ղոր դակց ման մաս է՝ որ պես ար տա հայտ ման 
ձև և որ պես այդ պի սին պաշտ պան վում է ար տա հայ տու թյան բո վան դա կու թյան հետ միա-
սին (տե՛ս Uj v. Hungary (գան գատ թիվ 23954/10) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.07.2011 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 20):

Բա ցի այդ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Կոն վեն ցիա յի 8-րդ և 10-
րդ հոդ ված նե րի հա րա բե րակ ցու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ ան ձի համ բա վի պաշտ-
պա նու թյան իրա վուն քը Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծով պաշտ պան վող իրա վունք է՝ որ-
պես անձ նա կան կյան քի հարգ ման տարր (տե՛ս Denisov v. Ukraine [GC], (գան գատ թիվ 
76639/11) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.09.2018 թվա կա նի վճի ռը, կետ 97): «Անձ-
նա կան կյանք» ար տա հայ տու թյու նը լայն հաս կա ցո ղու թյուն է, որը հնա րա վոր չէ սպա-
ռիչ բնու թագ րել, այն նե րա ռում է նաև մար դու հո գե բա նա կան բա րե կե ցու թյու նը և ար-
ժա նա պատ վու թյու նը: Այ դու հան դերձ, որ պես զի 8-րդ հոդ վա ծը գոր ծի, ան ձի համ բա վի 
վրա ոտնձ գու թյու նը պետք է հա սած լի նի լրջու թյան որո շա կի աս տի ճա նի, ընդ որում 
այն պի սի եղա նա կով, որ պես զի այն վնաս հասց նի ան ձի անձ նա կան կյան քի հարգ-
ման իրա վուն քի իրա կա նաց մա նը (տե՛ս Axel Springer AG v. Germany [GC] (գան գատ թիվ 
39954/08) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.02.2015 թվա կա նի վճի ռը, կետ 83, Medžlis 
Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina [GC] (գան գատ թիվ 17224/11) 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.07.2017 թվա կա նի վճի ռը, կետ 75, Beizaras and 
Levickas v. Lithuania (գան գատ թիվ 41288/15) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.01.2020 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 117): Մ յուս կող մից, Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի վրա չի կա րե լի 
հեն վել՝ բարձ րաց նե լով համ բա վի կորս տի հարց, որը սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կան խա տե սե լի հետևանքն է (ինչ պես, օրի նակ, քրեա կան օրենս դրու թյամբ սահ-
ման ված հան ցա գոր ծու թյան կա տա րու մը) (տե՛ս Axel Springer AG v. Germany [GC] 
(գան գատ թիվ 39954/08) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.02.2015 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 83, Denisov v. Ukraine [GC], (գան գատ թիվ 76639/11) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա
նի 25.09.2018 թվա կա նի վճի ռը, կետ 98): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը փաս տել է, որ պե տու թյու նը Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ-
վա ծի հիմ քով մի ան ձի իրա վուն քը պաշտ պա նե լու իր պո զի տիվ պար տա կա նու թյունն 
իրա կա նաց նե լու հա մար ստիպ ված է ինչ-որ աս տի ճա նով սահ մա նա փա կել այլ ան ձի 
իրա վունք նե րը, որոնք երաշ խա վոր ված են Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծով: Ժո ղովր-
դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում նման սահ մա նա փա կում նե րի անհ րա ժեշ տու թյու նը 
«այլ ան ձանց համ բա վը կամ իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լու» շա հե րից ել նե լով գնա հա-
տե լիս՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը ստու գում է, թե արդ յոք ազ գա յին իշ խա նու թյուն ներն 
ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն ապա հո վել են Կոն վեն ցիա յով երաշ խա վոր ված 
եր կու ար ժեք նե րի միջև, որոնք կա րող են հա կա սու թյան մեջ լի նել որոշ դեպ քե րում, 
մաս նա վո րա պես, մի կող մից՝ 10-րդ հոդ վա ծով պաշտ պան վող կար ծի քի ար տա հայտ-
ման ազա տու թյու նը, և մյուս կող մից՝ 8-րդ հոդ վա ծով ամ րագրված անձ նա կան կյան քի 
հարգ ման իրա վուն քը (տե՛ս Bédat v. Switzerland ([GC] (գան գատ թիվ 56925/08) գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.03.2016 թվա կա նի վճի ռը, կետ 74): Ընդ որում, ան դրա-
դառ նա լով «գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րի» և «փաս տե րի» ար տա հայտ ման 
տար բե րակ ման կարևո րու թյա նը՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նաև ընդգ ծել է, որ տա-
րան ջատ ման ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է ուշա դրու թյուն դարձ նել գոր ծի փաս տա կան 
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հան գա մանք նե րին և ար ված դի տո ղու թյուն նե րի ընդ հա նուր տո նին՝ նկա տի ունե նա-
լով, որ հան րա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող գոր ծե րով դի տո ղու թյուն նե րը կա րող են 
իրա կա նում լի նել գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն ներ, ոչ թե ներ կա յաց ված փաս-
տեր (տե՛ս Morice v. France [GC], (գան գատ թիվ 29369/10) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա
նի 23.04.2015 թվա կա նի վճի ռը, կետ 126):

Միա ժա մա նակ Եվ րո պա կան դա տա րա նը սահ մա նել է մի շարք չա փա նիշ ներ, որոնց 
հա մա պա տաս խան կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյու նը հա վա սա րակշռ վում է մաս-
նա վոր կյան քի հարգ ման իրա վուն քի հետ, այդ թվում՝

1) վի ճարկ վող ար տա հայ տու թյու նը նպաս տե՞լ է արդ յոք ընդ հա նուր շա հի քննարկ-
մա նը,

2) որ քա նո՞վ է հայտ նի շա հագրգիռ ան ձը և ո՞րն է հրա պա րակ ման առար կան, 
3) շա հագրգիռ ան ձի նա խորդ վար քա գի ծը,
4) տե ղե կատ վու թյան ստաց ման մի ջո ցը և  դրա ար ժա նա հա վա տու թյու նը,
5) հրա պա րակ ման բո վան դա կու թյու նը, ձևը և հետևանք նե րը,
6) կի րառ ված պա տաս խա նատ վու թյան խստու թյու նը (տե՛ս EDITORIAL BOARD OF 

GRIVNA NEWSPAPER v. UKRAINE (գան գանտ ներ թիվ 41214/08 և 49440/08) գոր ծով Եվ րո
պա կան դա տա րա նի 16.04.2019 թվա կա նի վճի ռը, կետ 97):

Եվ րո պա կան դա տա րա նի հայտ նած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ գնա հա տող դա տո ղու թյուն-
նե րին այն դեպ քում, երբ դրանք առերևույթ պա րու նա կում են զրպար տու թյա նը բնո րոշ 
տար րեր:

Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ վի րա վո րան քի և զր պար տու թյան հետևան-
քով ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ վու թյա նը և գոր ծա րար համ բա վին պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման գոր ծե րով Կոն վեն ցիա յի 8-րդ և 10-րդ հոդ ված նե րի միջև ար դա-
րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն ապա հո վե լու նպա տա կով կարևոր է պար զել կար ծիք 
ար տա հայ տած ան ձի իրա կան մտա դրու թյու նը, այ սինքն՝ արդ յո՞ք այն ուղղ ված է եղել 
ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բավն արա տա վո րե լուն, 
թե՞ որո շա կի հար ցի վե րա բեր յալ իր տե սա կետն ար տա հայ տե լուն (թե կուզև դրա արդ-
յուն քում որո շա կի ոտնձ գու թյուն է տե ղի ունե ցել այլ ան ձի պատ վին, ար ժա նա պատ-
վու թյա նը կամ գոր ծա րար համ բա վին): Իրա կան մտա դրու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա-
մար էա կան նշա նա կու թյուն կա րող են ունե նալ կար ծի քի ար տա հայտ մա նը նա խոր դած 
վար քա գի ծը, այն մի ջա վայ րը, որ տեղ ար տա հայտ վել է տե սա կե տը, այն հան գա ման քը, 
թե իր կար ծիքն ար տա հայ տող անձն ինչ տե ղե կատ վու թյան հի ման վրա է ար տա հայ-
տել իր կար ծի քը և այլն:

Հետևա բար որևէ ար տա հայ տու թյան կամ բա ռի վի րա վո րա կան կամ զրպար տող 
իմաստ ունե նա լը, ոչ կո ռեկտ լի նելն ինք նա բե րա բար չի կա րող հան գեց նել պա տաս-
խա նատ վու թյան, եթե պահ պան ված են կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյան սահ-
ման նե րը, և կար ծի քի ար տա հայտ ման նպա տա կը հաս ցեա տի րո ջը վի րա վո րե լը կամ 
զրպար տե լը չէ: Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ կարևոր է նաև 
կար ծիք ար տա հայ տո ղի նպա տա կի օբ յեկ տիվ ըն կա լու մը՝ մաս նա վո րա պես այն հան-
գա ման քը, թե հա սա րա կու թյան մի ջին վի ճա կագ րա կան ան դա մը կըն կա լի արդ յոք այդ 
կար ծի քը՝ որ պես այլ ան ձի պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան կամ գոր ծա րար համ բա վի 
արա տա վոր ման ուղ ղա կի նպա տակ ունե ցող, թե որ պես փաս տա կան հիմք ունե ցող գնա-
հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն, սե փա կան կար ծիք՝ որո շա կի դեպ քե րի, իրա դար ձու թյուն-
նե րի կամ ան ձանց վար քագ ծի վե րա բեր յալ (այլ կերպ ասած՝ քննա դա տու թյուն): Ընդ 
որում, նմա նա տիպ գոր ծե րով էա կան նշա նա կու թյուն ունի հենց զրպարտ չա կան բնույ թի 
փաս տա կան տվյալ նե րի տար բե րա կու մը փաս տա կան հիմք ունե ցող գնա հա տո ղա կան 
դա տո ղու թյուն նե րից:

Այս պի սով, նաև հիմք ըն դու նե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի հայտ նած իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ որևէ ար տա հայ տու թյուն որ-
պես զրպար տու թյուն դի տար կե լիս անհ րա ժեշտ է նաև պար զել արա տա վո րող տվյալ ներ 
հրա պա րա կող ան ձի իրա կան մտա դրու թյու նը, տվյալ ներ հրա պա րա կե լուն նա խոր դած 
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հան գա մանք նե րը, տվյալ նե րը հրա պա րա կած և տու ժող ան ձանց վար քա գի ծը մինչև ար-
տա հայ տու թյուն հրա պա րա կե լը, տվյալ նե րի բո վան դա կու թյու նը և մաս նա վո րա պես հան-
րու թյան հա մար դրանց հե տաքրք րու թյուն ունե նա լը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Հան րա յին հե ռուս տաըն կե րու թյան «Առա ջին տա-
ղա վար» հա ղորդ ման 14.03.2018 թվա կա նի եթե րը վե րա բե րել է բու սա բու ժու թյա նը (հե-
քի մու թյա նը): Հա ղորդ մա նը որ պես հյուր հրա վիր վել է Սու րեն Նի կո ղոս յա նը, ում հան-
գուց յալ որ դու՝ Հով հան նես Նի կո ղոս յա նի նկատ մամբ ոչ գի տա կան մե թոդ նե րով բու ժում 
է իրա կա նաց րել Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը: Նախ քան Սու րեն Նի կո ղոս յա նի խոս քը՝ հա-
ղոր դա վա րը, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով Սու րեն Նի կո ղոս յա նին՝ հա ղորդ մա նը ներ կա-
յա նա լու հա մար, նշել է, որ վեր ջի նիս ներ կա յու թյան նպա տակն է «զերծ պա հել բո լոր 
մարդ կանց, ում մտքով երբևէ կանց նի կրկին ոչ ապա ցու ցո ղա կան բժշկու թյա նը դի մել 
և հան գել այս պի սի արդ յունք նե րի»: Ընդ որում, որ պես հա ղորդ ման ամ փո փում՝ նշվել է, 
որ հա ղորդ ման նպա տա կը հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի իրա զե կումն էր բու սա բու ժու-
թյան բա ցա սա կան հետևանք նե րի մա սին:

Հա ղորդ ման ըն թաց քում Սու րեն Նի կո ղոս յա նը և վեր ջի նիս փաս տա բան Տաթև 
Սարգս յա նը ներ կա յաց րել են Սու րեն Նի կո ղոս յա նի որ դու հի վան դու թյան պատ մու-
թյու նը, հե քիմ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի կող մից որ դու նկատ մամբ իրա կա նաց րած 
ոչ գի տա կան բուժ ման ման րա մաս նե րը, որը հան գեց րել է մահ վան: Մաս նա վո րա պես 
Սու րեն Նի կո ղոս յա նի փաս տա բան Տաթև Սարգս յա նը նշել է, որ Ս տե փան Բաղ դա սար-
յա նը՝ որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր, աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր է կնքել բժիշկ 
թե րապևտ Լու սի նե Խա չատր յա նի հետ, ստա ցել է ընդ հա նուր թե րապևտիկ լի ցեն զիա, 
սա կայն սույն դեպ քում իրա կա նաց րել է ներ զա տա բա նա կան տի պի գոր ծու նեու թյուն, 
ին չը դուրս է իր լի ցեն զիա յի շրջա նակ նե րից: Արդ յուն քում Սու րեն Նի կո ղոս յա նի որ դու 
մոտ առա ջա ցել է տոք սիկ հե պա տիտ, ին չը հան գեց րել է մահ վան, որը, ըստ փոր ձա-
քննու թյան արդ յունք նե րի, ուղիղ պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պի մեջ է գտնվում բուժ-
ման մե թոդ նե րի հետ:

Հա ղորդ ման ժա մա նակ ներ կա յաց վել է նաև Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի տե սա կե տը 
(հե ռա խո սազ րույ ցի ձայ նագ րու թյու նը), ով, մաս նա վո րա պես, հայտ նել է. «Ես էլ խոր հուրդ 
տվի՝ կեն դա նի ձուկ առ, տար տուն, գցիր թա սի մեջ, ջու րը լի քը, թող ին քը լո ղա նա: Հենց 
բռնեց, ձու կը կդեղ նի, կսատ կի, քո գույ նը օր օրի կբաց վի»: Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի հե-
ռա խո սազ րույ ցի ձայ նագ րու թյու նը լսե լուց հե տո Հաս միկ Աբով յա նը հստա կեց նող հարց 
է տա լիս, թե արդ յոք Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը բժիշկ է, որին ի պա տաս խան՝ Տաթև 
Սարգս յա նը հայտ նում է, որ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նը բժիշկ չէ, իսկ թե րապևտ Լու սի նե 
Խա չատր յա նի վե րա բեր յալ առ կա է քրեա կան գործ՝ բժշկի կող մից բժշկա կան օգ նու թյուն 
և սպա սար կում պատ շաճ չի րա կա նաց նե լու հան ցա կազ մով, բա ցի այդ, Ս տե փան Բաղ դա-
սար յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է վա ղե մու թյան ժամ կետն 
անց նե լու հիմ քով:

Այ նու հետև բժիշկ Հաս միկ Աբով յա նը ման րա մասն ներ կա յաց րել է բույ սե րի և դե ղե րի 
օգ տա կա րու թյան, վնա սա կա րու թյան և  դրան ցով բուժ ման հետևանք նե րի մա սին, ինչ պես 
նաև ներ կա յաց րել խո տա բույ սե րով բուժ ման մա հա ցու լի նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին: 

Պա տաս խա նե լով լրագ րո ղի այն հար ցին, թե արդ յոք պա հան ջել է լի ցեն զիա Ս տե-
փան Բաղ դա սար յա նից, Սու րեն Նի կո ղոս յա նը հայտ նել է, որ ընդ հա նուր թե րապևտիկ լի-
ցեն զիան և բ ժիշկ Լու սի նե Խա չատր յա նի առ կա յու թյունն իրենց շփո թու թյան մեջ են գցել: 
Հա ղոր դա վա րը հնչեց րել է կար ծիք, որ փաս տո րեն որ պես խայծ է օգ տա գործ վել Լու սի նե 
Խա չատր յա նի լի ցենզիան: 

Ի պա տաս խան Հաս միկ Աբով յա նի այն հար ցին, թե ինչն է իրենց ստի պել դի մել հե-
քի մին, չէ որ իրենք գոհ էին գի տա կան բուժ ման ըն թաց քից, մի թե իրենք չգի տեին, որ կան 
շա քա րա յին դիա բե տի տե սակ ներ, երբ մար դու օր գա նիզմն այլևս չի ար տա դրում ին սու լին, 
իսկ առանց ին սու լի նի՝ մար դը չի կա րող ապ րել, նրանք մա հա նում են առանց ին սու լի նի, 
Սու րեն Նի կո ղոս յա նը հայտ նել է. «Էդ մար դը, եթե Դուք էլ իր դե մը կանգ նեք, խո սեք, կա-
րող է Ձեզ էլ հա մո զի, տա նի իր մոտ բուժ ման»: Ար ձա գան քե լով այս ար տա հայ տու թյա նը՝ 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 215

Հաս միկ Աբով յա նը նշել է. «Ինձ չի կա րող հա մո զել այդ մար դը, որով հետև նաև տգետ է 
և հան ցա գործ»: 

Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժել է՝ նախ և առաջ ար ձա նագ րե լով, որ ան ձի վե րա բեր յալ 
բա ցա սա կան կար ծիք հայտ նելն ինք նին բա վա րար չէ այն վի րա վո րանք գնա հա տե լու հա-
մար, և «տգետ» ար տա հայ տու թյու նը Հաս միկ Աբով յա նի անձ նա կան, բա ցա սա կան գնա-
հա տա կանն է Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի կող մից առանց հա մա պա տաս խան կրթու թյան 
և գի տա կա նո րեն չհիմ նա վոր ված և ավան դա կան, ապա ցու ցո ղա կան բժշկու թյան կող մից 
մերժ վող մե թոդ նե րով իրա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րին կամ բուժ մա նը: Ան դրա դառ-
նա լով զրպար տու թյան հետևան քով պատ վին և ար ժա նա պատ վու թյա նը պատ ճառ ված 
վնա սի հա տուց ման պա հան ջին՝ Դա տա րա նը փաս տել է, որ «հան ցա գործ» եզ րույթն ինք-
նին չի են թա դրում կոնկ րետ, հստակ տե ղե կու թյուն ներ այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը կամ 
ան գոր ծու թյու նը դրսևո րե լու մա սին: Դա տա րա նը գտել է, որ Հաս միկ Աբով յա նի կող մից 
եզ րույ թի վկա յա կո չու մը չի բա վա րա րում և հաղ թա հա րում ար տա հայ տու թյան վե րա ցա-
կան չլի նե լու չա փա նի շը՝ նկա տի ունե նա լով, որ հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս հստակ պար-
զե լու, թե ինչ գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան դրսևո րում է վե րագրվում հայց վո-
րին, որ պես զի պարզ վի նաև դրանց իրա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու կամ չհա մա-
պա տաս խա նե լու և ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը և բա րի համ բավն իրա կա-
նում զրպար տու թյան մի ջո ցով արա տա վո րե լու հար ցե րը: Ուս տի Դա տա րա նը գտել է, որ 
հայց վո րի կող մից չի ապա ցուց վել իր վե րա բեր յալ փաս տա ցի տվյալ նե րի հրա պա րակ ման 
փաս տը, ինչն ար դեն իսկ հիմք է բա ցա ռե լու ար տա հայ տու թյան՝ զրպար տու թյուն հան դի-
սա նա լու հան գա ման քը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րել «տգետ» բա ռի՝ որ պես վի րա վո րանք 
գնա հա տե լու վե րա բեր յալ Դա տա րա նի եզ րա հան գում ներն այն մա սին, որ տվյալ դեպ-
քում առ կա է բա վա րար փաս տա կան կազ մի վրա հիմն ված գնա հա տո ղա կան դա տո ղու-
թյուն: Ան դրա դառ նա լով զրպար տու թյան հետևան քով պատ վին և ար ժա նա պատ վու թյա-
նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի վե րա բեր յալ Դա տա րա նի եզ րա հան գում-
նե րին՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ «հան ցա գործ է» ար տա հայ տու թյունն 
իր մեջ պա րու նա կում է կոնկ րետ, հստակ տե ղե կու թյուն ներ կոնկ րետ ան ձի կող մից որո-
շա կի գոր ծո ղու թյան, մաս նա վո րա պես՝ առան ձին հան ցան քի կա տար ման վե րա բեր յալ: 
Հիմք ըն դու նե լով ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը և ար ված հայ տա րա րու թյուն նե րի կա-
պակ ցու թյամբ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ ռի բա ցա կա յու թյու նը՝ Վե րա քննիչ դա-
տա րանն ար ված ար տա հայ տու թյու նը հա մա րել է արա տա վո րող և զր պարտ չա կան բնույթ 
կրող: Արդ յուն քում Վե րա քննիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ պա տաս խա նո ղից հօ գուտ 
հայց վո րի՝ որ պես զրպար տու թյան հա մար փոխ հա տուց ման ող ջա միտ գու մար, են թա կա է 
բռնա գանձ ման 200.000 ՀՀ դրամ:

Ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 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 րա նը կարևո րում է, որ կոնկ րետ ար տա հայ տու թյան՝ զրպար տու-
թյուն գնա հա տե լու չա փա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը որո շե լիս պետք է գնա հա տել դրանց 
առ կա յու թյու նը հենց ար տա հայ տու թյան հրա պա րակ ման ժա մա նակ: Այլ կերպ ասած՝ 
պետք է պար զել, թե արդ յոք ար տա հայ տու թյունն անե լու ժա մա նակ այդ ար տա հայ տու-
թյու նը պա րու նա կել է ան ձի որո շա կի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան վե րա բեր յալ 
կոնկ րետ, հստակ տե ղե կու թյուն ներ, արդ յոք այդ փաս տա ցի տվյալ նե րը ներ կա յաց վել 
են հրա պա րա կա յին, արդ յոք դրանք հա մա պա տաս խա նել են իրա կա նու թյա նը և արդ յոք 
դրանք իրա կա նում արա տա վո րել են ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ վու թյու նը կամ գոր-
ծա րար համ բա վը: Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է հստակ տա րան ջա տել փաս տա կան հիմք 
ունե ցող գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րը զրպար տող բնույ թի փաս տա կան տվյալ-
նե րից՝ հիմք ըն դու նե լով սույն որոշ մամբ հայտ նած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը:

Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված տե սա ձայ նագ րու թյան ուսում նա սի րու թյու նից պարզ 
է դառ նում, որ հա ղոր դումն ունե ցել է հստակ ուղղ վա ծու թյուն՝ հան րու թյա նը տե ղե կաց-
նել բու սա բու ժու թյուն, հե քի մու թյան բա ցա սա կան և ան դառ նա լի հետևանք նե րի մա սին: 
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Հա ղորդ մա նը ներ կա հյու րե րը ներ կա յաց րել են տար բեր տե ղե կու թյուն ներ բու սա բու ժու-
թյան վե րա բեր յալ: Հաս միկ Աբով յա նը որևէ կոնկ րետ տվյալ չի ներ կա յաց րել Ս տե փան 
Բաղ դա սար յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, ավե լին՝ Հաս միկ Աբով յա նը հա ղորդ-
ման ըն թաց քում է տե ղե կա ցել Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի կող մից ընտր ված բուժ ման մե-
թոդ նե րի, բժշկա կան կրթու թյուն և բժշ կա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նե լու լի ցեն զիա 
չու նե նա լու մա սին: Ամ բողջ հա ղորդ ման ըն թաց քում Հաս միկ Աբով յա նը՝ որ պես որա կա-
վոր ված բժիշկ, փոր ձել է բա ցատ րել գի տա կան բժշկու թյան և ավան դա կան բժշկու թյան 
տար բե րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ նկա րագ րել է ծանր աս տի ճա նի շա քա րա յին դիա բե տի 
բուժ ման գի տա կան մե թո դի էու թյու նը: Ավե լին, տե սա ձայ նագ րու թյան ուսում նա սի րու-
թյու նից հստակ երևում է Հաս միկ Աբով յա նի է մո ցիո նալ ար ձա գան քը Ս տե փան Բաղ դա-
սար յա նի կող մից ընտր ված բուժ ման մե թոդ նե րի, ոչ գի տա կան մե թոդ նե րով բուժ ման ան-
դառ նա լի հետևանք նե րի կա պակ ցու թյամբ (հատ կա պես այն ժա մա նակ, երբ տե ղե կա նում 
է «ձկնե րով բուժ ման» մա սին): 

Այս ամե նը Վճռա բեկ դա տա րա նի մոտ ձևա վո րում է հա մոզ մունք այն մա սին, որ Հաս-
միկ Աբով յա նը, ցան կա նա լով հան րու թյա նը բա ցատ րել ոչ գի տա կան մե թոդ նե րով բուժ-
ման հնա րա վոր ան դառ նա լի հետևանք նե րի մա սին, նպա տակ չի ունե ցել արա տա վո րել 
Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի համ բա վը, այլ իր բա ցա սա կան գնա հա տա կա նը, քննա դա տու-
թյու նը, հետևա բար՝ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյունն է ար տա հայ տել Ս տե փան Բաղ դա-
սար յա նի վար քագ ծին՝ ունե նա լով բա վա րար փաս տա կան հիմք: 

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ Հաս միկ Աբով յա նը՝ լի նե լով 
բժիշկ և չ հան դի սա նա լով իրա վա բան, պար տա վոր չէր գի տակ ցել հնչեց ված ար տա հայ-
տու թյան իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը: Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ 
հա ղորդ ման ըն թաց քում Հաս միկ Աբով յա նի հնչեց րած ար տա հայ տու թյա նը նա խոր դել են 
քրեա կան գոր ծի վե րա բեր յալ Սու րեն Նի կո ղոս յա նի և Տաթև Սարգս յա նի ներ կա յաց րած 
տվյալ նե րը, այդ թվում՝ այն, որ քրեա կան գոր ծը կարճ վել է քրեա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու վա ղե մու թյան ժամ կետն անց նե լու հիմ քով: Ուս տի Վճռա բեկ դա տա-
րա նի գնա հատ մամբ Հաս միկ Աբով յա նի հնչեց րած «հան ցա գործ» ար տա հայ տու թյու նը 
փաս տա կան հիմք ունե ցող գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն է Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի 
վար քագ ծին: Ն ման հետևու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում ինչ պես 
իր, այն պես էլ Եվ րո պա կան դա տա րա նի հայտ նած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ մաս-
նա վո րա պես այն, որ տու ժո ղը չի կա րող հա վակ նել ամ բողջ ծա վա լով պաշտ պան վել Կոն-
վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծով, եթե իր հաս ցեին հնչեց ված ար տա հայ տու թյուն ներն իր՝ մի ջին 
վի ճա կագ րա կան քա ղա քա ցու տե սանկ յու նից բա ցա սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևանք 
են, իսկ հրա պա րակ ված տե ղե կու թյուն նե րը հան րա յին լայն շրջա նակ նե րի հա մար հե-
տաքր քրու թյուն են ներ կա յաց նում:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը, խիստ կարևո րե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ 
հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված մար դու բարձ րա գույն ար ժեք լի նե լը և մար դու անօ տա րե լի 
ար ժա նա պատ վու թյունն իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմք լի նե-
լը, այ դու հան դերձ գտնում է, որ կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյու նը չպետք է են-
թարկ վի այն պի սի սահ մա նա փա կում նե րի, որոնք հան գեց նեն այդ իրա վուն քի փաս տա-
ցի անի րաց վե լիու թյան: Սույն գոր ծով Հաս միկ Աբով յա նը, ով մաս նա գի տու թյամբ բժիշկ 
է, ոչ իրա վա բան և պար տա վոր չէր իրա պես պատ կե րաց նել ար ված ար տա հայ տու թյան 
իրա վա կան բո վան դա կու թյու նը, ոչ թե հնչեց ված ար տա հայ տու թյամբ նպա տակ է ունե-
ցել խախ տել ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը և արա տա վո րել Ս տե փան Բաղ-
դա սար յա նի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը, այլ ունե նա լով բա վա րար փաս տա կան 
հիմք՝ ներ կա յաց րել է իր բա ցա սա կան կար ծի քը (քննա դա տու թյու նը) Ս տե փան Բաղ դա-
սար յա նի արար քին: 

Ն կա տի ունե նա լով մի կող մից ան ձի պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան պահ պան ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը և մյուս կող մից կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյան իրա կան 
երաշ խիք նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
կող մից չի ապա հով վել ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն եր կու հիմ նա րար իրա վունք-
նե րի միջև, և Հաս միկ Աբով յա նի կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյունն ան հար կի 
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սահ մա նա փակ վել է: Նախ՝ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «հան ցա գործ» ար-
տա հայ տու թյունն ինք նին չի հաղ թա հա րում վե րա ցա կան չլի նե լու ար գել քը, և երկ րորդ՝ 
ար ված ար տա հայ տու թյու նը հա ղորդ ման շրջա նակ նե րում նպա տակ չի ունե ցել արա տա-
վո րել Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը, այլ պար զա պես 
եղել է Հաս միկ Աբով յա նի գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը մինչև այդ իր լսած տե ղե կու-
թյուն նե րին՝ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի վար քագ ծի վե րա բեր յալ:

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար հիմք է ըն դու նում 
նաև այն հան գա ման քը, որ Հաս միկ Աբով յա նը «տգետ» և «հան ցա գործ» ար տա հայ-
տու թյուն նե րը հնչեց րել է հա ջոր դա բար՝ ար ձա գան քե լով մինչև այդ իր լսած տե ղե կու-
թյուն նե րին՝ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի կող մից իրա կա նաց րած բուժ ման մե թոդ նե րի և 
վեր ջի նիս վե րա բեր յալ առ կա քրեա կան գոր ծի ման րա մաս նե րի վե րա բեր յալ: Մինչ դեռ 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը մի ար տա հայ տու թյու նը հա մա րել է գնա հա տո ղա կան դա տո-
ղու թյուն, իսկ մյուս ար տա հայ տու թյու նը՝ զրպար տու թյուն՝ ան տե սե լով, որ եր կու ար-
տա հայ տու թյուն ներն էլ հնչեց վել են որ պես ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րի ան մի ջա կան 
ար ձա գանք՝ այդ պի սով ար տա հայ տե լով Հաս միկ Աբով յա նի կար ծի քը, քննա դա տու-
թյու նը, գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյու նը Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի վար քագ ծի վե-
րա բեր յալ:

Ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն 
ան հար կի սահ մա նա փա կում է Հաս միկ Աբով յա նի կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու-
թյու նը, չի ապա հո վում ան ձի անձ նա կան կյան քի հարգ ման իրա վուն քի և կար ծի քի ար տա-
հայտ ման ազա տու թյան միջև ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ավե լին՝ փաս տա ցի 
հան գեց նում է Հաս միկ Աբով յա նի կար ծի քի ազատ ար տա հայտ ման իրա վուն քի անի րաց-
վե լիու թյան: 

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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի բե կա նե լու հա մար՝ նկա տի ունե նա լով, որ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը թույլ է տվել նյու թա կան իրա վուն քի նոր մի այն պի սի խախ տում, որը խա թա-
րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ կար ծի քի ազատ ար տա-
հայտ ման իրա վուն քը սահ մա նա փակ վել է այն աս տի ճան, որ հան գեց րել է այդ իրա վուն-
քի փաս տա ցի անի րաց վե լիու թյան՝ արդ յուն քում նաև խա թա րե լով ար տա հայ տու թյու նը 
զրպար տու թյուն հա մա րե լու չա փա նիշ նե րի բուն էու թյու նը:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
7-րդ կե տով սահ ման ված՝ առա ջին ատ յա 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 հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի 
տարր, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված 
իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճռա բեկ դա տա րա նի կող-
մից առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օրի նա կան ուժ տա լը բխում է 
ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա-
կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ-
տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վճռին 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 անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։ 

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
որո շու մը բո ղո քարկ վել է միայն Հաս միկ Աբով յա նի կող մից՝ հայ ցը մաս նա կի բա վա րա րե լու 
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մա սով, իսկ հայ ցը մեր ժե լու մա սով որո շու մը չի բո ղո քարկ վել: Ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա-
նը Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րա նա յում է միայն հայ ցը մաս նա կի բա վա րա րե 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [«Դա-
տա կան ծախ սե րը» վեր տա ռու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տե րի դեմ (...) վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գանձ վում է 
հետևյալ դրույ քա չա փե րով՝ 

(...) 7. դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար՝
ա) դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով՝ հայ ցագ նի երեք տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 

բա զա յին տուր քի տաս նա պա տի կից և ոչ ավե լի բա զա յին տուր քի հա զա րա պա տի կից (...):
«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ պե-

տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դարձ ման մաս նա կի կամ լրիվ, եթե պե տա կան տուր քը 
վճար վել է ավե լի, քան պա հանջ վում է գոր ծող օրենս դրու թյամբ:

Սույն գոր ծով Հաս միկ Աբով յա նի կող մից վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-
վել է 20.000 ՀՀ դրամ, մինչ դեռ վճար ման էր են թա կա 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես դրա մա կան 
պա հան ջի գոր ծե րով վճռա բեկ բո ղո քի հա մար օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի 
նվա զա գույն գու մար՝ նկա տի ունե նա լով, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տով Հաս միկ 
Աբով յա նից հօ գուտ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի պետք է բռնա գանձ վեր 200.000 ՀՀ դրամ 
(200.000*3/100=6.000): Ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ «Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հիմ քով ավե լի վճար ված պե տա կան տուր-
քը՝ 10.000 ՀՀ դրա մը, են թա կա է վե րա դարձ ման Հաս միկ Աբով յա նին:

Միա ժա մա նակ նկա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման արդ յուն քում 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է մաս նա կի բե կան ման, և օրի նա կան 
ուժ է տրվում Դա տա րա նի 16.08.2019 թվա կա նի վճռին, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն-
դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի իրա վա-
կար գա վո րու մը, գտնում է, որ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Հաս միկ Աբով յա նի 
պետք է բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար։

Բա ցի այդ, նկա տի ունե նա լով, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի որոշ ման մաս նա կի բե կան-
ման արդ յուն քում բե կան վում է նաև որոշ ման՝ հայ ցը մաս նա կի բա վա րա րե լու մա սով պե-
տա կան տուր քի բաշխ ման մա սը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ս տե փան Բաղ դա-
սար յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձ ման 6.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա-
քննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես չվճար ված և Վե րա քննիչ դա տա րա նի 18.10.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի մա սի գու մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 13.12.2019 թվա կա նի որոշ ման՝ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի հայ ցը մաս նա կիո րեն 
բա վա րա րե լու՝ Հաս միկ Աբով յա նի կող մից Ս տե փան Բաղ դա սար յա նին ուղղ ված «հան-
ցա գործ է» ար տա հայ տու թյու նը որ պես զրպար տու թյուն որա կե լու և Հաս միկ Աբով-
յա նից հօ գուտ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի 200.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես զրպար տու թյան 
հետևան քով պատ վին և ար ժա նա պատ վու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տու ցում, 
բռնա գան ձե լու մա սե րը, ինչ պես նաև դրա հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի բաշխ-
ման՝ Հաս միկ Աբով յա նից հօ գուտ Ս տե փան Բաղ դա սար յա նի 50.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
փաս տա բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան գու մար, 6.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայ ցա դի-
մում ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար և 5.000 
ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա պես վճար ված պե-
տա կան տուր քի գու մար բռնա գան ձե լու, Հաս միկ Աբով յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան 6.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես 
չվճար ված և հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար բռնա գան ձե լու մա սե րը, և այդ 
մա սե րով օրի նա կան ուժ տալ Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
16.08.2019 թվա կա նի վճռին։

2. Ս տե փան Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Հաս միկ Աբով յա նի բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց-
ման գու մար։

Ս տե փան Բաղ դա սար յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 6.000 ՀՀ դրամ՝ որ-
պես վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես չվճար ված և ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 18.10.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի 
մա սի գու մար:

Վճռա բեկ բո ղո քի հա մար ավել վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ ված:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/3780/02/17 
2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/3780/02/17
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Չի լին գար յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մկրտչ յան 

Մ. Հար թեն յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 10-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Մի խաիլ Աղա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա-

քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 21.01.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Մի-
խաիլ Աղա յա նի ընդ դեմ Գա րիկ Բոշ յա նի՝ գու մար բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Մի խաիլ Աղա յա նը պա հան ջել է Գա րիկ Բոշ յա նից բռնա գան ձել 

11.416.397 ՀՀ դրամ՝ որ պես ան հիմն հարս տա ցում: 
Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Հ. Շահ նա զար-

յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 31.07.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա-
կիո րեն՝ վճռվել է Գա րիկ Բոշ յա նից բռնա գան ձել 10.860.957 ՀՀ դրամ: Հայ ցը՝ մնա ցած 
մա սով, մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
21.01.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Գա րիկ Բոշ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա-
տա րա նի 31.07.2018 թվա կա նի վճի ռը՝ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել 
է՝ հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մի խաիլ Աղա յա նը:
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Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Գա րիկ Բոշ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Նո-
րայր Յուզ բաշ յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092րդ 

հոդ վա ծը, 1099րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
6րդ, 7րդ, 9րդ, 66րդ, 381րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով առ կա է 

ան հիմն հարս տա ցում, ոչ թե՝ գույ քի ձեռք բեր ման, այլ՝ գույ քի խնայ ման եղա նա կով: Ընդ 
որում, այդ փաս տար կը ներ կա յաց րել էր հայց վո րը, մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րում առանց որևէ հիմ նա վոր ման գույ քի ձեռք բե րում և 
գույ քի խնա յում հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նաց վել են: Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է 
այն հան գա ման քը, որ հայց վո րի բնա կա րա նի ան բա ժա նե լի բա րե լա վում նե րը կա տար վել 
են ոչ թե ի կա տա րումն պա տաս խա նո ղի հան դեպ գո յու թյուն չու նե ցող որևէ պար տա վո-
րու թյան, որի գո յու թյան մա սին հայց վո րը գի տեր, այլ իր դստեր՝ Նի նա Աղա յա նի հա մար, 
վեր ջի նիս կյան քի պայ ման նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով:

Բո ղոք բե րած ան ձի վար քա գի ծը չի կա րող բա րե գոր ծու թյուն որակ վել, քա նի որ ֆի-
զի կա կան ան ձի կող մից բա րե գոր ծու թյու նը՝ մեկ այլ ֆի զի կա կան ան ձի «Բա րե գոր ծու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նպա տակ նե րով կա մա վոր, ան շա հախն-
դիր, օրեն քով չար գել ված նյու թա կան և հոգևոր օգ նու թյան տրա մա դրումն է, որը սույն 
գոր ծով առ կա չէ, հետևա բար Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը՝ բնա կա րա նի վե-
րա նո րո գու մը բա րե գոր ծու թյուն գնա հա տե լու մա սին, ան հիմն է և չ պատ ճա ռա բան ված:

Բա ցի այդ, պա տաս խա նող կող մը չի ապա ցու ցել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քե րի՝ նա խա պայ ման նե րի առ կա յու թյան 
փաս տը, ին չը Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ընդ հան րա պես հաշ վի չի առնվել, և Վե-
րա քննիչ դա տա րա նը հաս տա տել է դրանց գո յու թյու նը՝ առանց պա տաս խա նո ղի կող մից 
ներ կա յաց ված որևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ապա ցույ ցի առ կա յու թյան, հաս տա տել է 
դրանց գո յու թյու նը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 21.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 31.07.2018 թվա-
կա նի վճռին:

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը կա րող է կի րառ վել ոչ 

միայն գույ քը ձեռք բե րե լու, այլև խնա յե լու դեպ քում: Ան հիմն հարս տաց ման եր կու տե սակ-
նե րի՝ գույք ձեռք բե րե լու կամ խնա յե լու դեպ քում, եթե հետ պա հան ջող կողմն իր ակ տիվ 
գոր ծո ղու թյուն նե րով նպաս տում է ան հիմն հարս տաց մա նը և ի սկզբա նե իմա նում է պար-
տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, ապա ան հիմն հարս տա ցու մը եր կու տե սակ նե րի 
պա րա գա յում էլ պետք է վե րա դարձ ման են թա կա չլի նի: Սույն գոր ծով բո ղոք բե րող անձն 
ի սկզբա նե իմա ցել է, որ բնա կա րա նը Նի նա Աղա յա նին չի պատ կա նել, որ ին քը չի ունե ցել 
բնա կա րա նը վե րա նո րո գե լու պար տա վո րու թյուն, բայց և այն պես վե րա նո րո գու մը կա տա-
րել է իր կամ քով և ցան կու թյամբ: Հ նա րա վոր չէ կա տա րել ան բա ժա նե լի բա րե լա վում ներ 
բնա կա րա նի վրա և չի մա նալ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Բո ղոք բե րող ան ձը նշել է, որ պա տաս խա նող կող մը չի ներ կա յաց րել ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը 
հիմ նա վո րող ապա ցույց ներ, մինչ դեռ դա հիմ նա վոր վում է հենց հայց վոր կող մի ներ կա-
յաց րած ապա ցույց նե րով, կող մե րի բա ցատ րու թյուն նե րով և վ կա նե րի ցուց մունք նե րով:

Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից, ի թիվս այլ նի, կա րող է ան դրա դարձ կա տար վել հար-
ցադր մանն առ այն, թե արդ յոք առ կա է ան հիմն հարս տա ցում այն ժա մա նակ, երբ մի 
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կող մը մյուս կող մի հա մար իր կամ քով, իր ցան կու թյամբ և իր մի ջոց նե րով կա տա րել է 
որո շա կի աշ խա տանք ներ, ինչ պես նաև տրա մա դրել է որո շա կի գույք:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1) ՀՀ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 18022016-

01-0013 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի 
բնա կա րա նի նկատ մամբ 18.02.2016 թվա կա նին գրանց վել է Գա րիկ Բոշ յա նի սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 39-41):

2) «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 24.07.2017 թվա կա նի թիվ 42461707 եզ-
րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա-
կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման ար ժե քը կա րող է կազ մել 
12.069.790 ՀՀ դրամ, որի հաշ վար կում նե րառ ված չեն խո հա նո ցի ներ կա ռուց ված կա հույ-
քի և խո հա նո ցա յին սար քա վո րում նե րի, ինչ պես նաև մի ջանց քի ներ կա ռուց ված զգես տա-
պա հա րա նի ար ժեք նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-16):

3) Սույն գոր ծում առ կա մի շարք տե ղե կանք նե րից և հայ տա րա րու թյուն նե րից հետևում 
է, որ Մի խաիլ Աղա յա նի կող մից ձեռք են բեր վել տար բեր տե սա կի շի նա րա րա կան և այլ 
տե սա կի ապ րանք ներ, որոնք 2016 թվա կա նի ըն թաց քում օգ տա գործ վել են Երևա նի Դե-
միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 62-86, 150-161, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
1-6, 21-31):

4) Պա տաս խա նող Գա րիկ Բոշ յա նը դա տա րա նում ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն-
քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը հիմ նա կա նում 
կա տար վել են հայց վո րի կող մից և չի հի շում, թե կոնկ րետ, որ աշ խա տանքն է ին քը կա տա-
րել: Պա տաս խա նո ղը նաև հայտ նել է, որ ին քը դեմ չի եղել վե րա նո րոգ մա նը, դա դի տել 
է որ պես նվեր և պար տա վո րու թյուն չի ստանձ նել գու մա րը վե րա դարձ նե լու հա մար և մի-
գու ցե հու զա կան վի ճա կում է ասել, որ կվե րա դարձ նի վե րա նո րոգ ման գու մա րը (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 65-69):

5) Գա րիկ Բոշ յա նի և Նի նա Աղա յա նի է լեկտ րո նա յին լա տի նա տառ կարճ հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի վեր ծա նում նե րից հետևում է, որ Գա րիկ Բոշ յանն ըն դու նում է, որ վե րա նո-
րոգ ման աշ խա տանք նե րը կա տար վել են հայց վո րի կող մից և խոս տա նում է բնա կա րա նի 
վե րա նո րոգ ման հա մար ծախս ված ամ բողջ գու մա րը վե րա դարձ նել հայց վո րին (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 105-149):

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 394-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ կա րող են 
էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ տվյալ իրա վա դրույ թի միա տե սակ կի րա ռու թյան 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 պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
394-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-
րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ և 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ ված նե րի խախ տում, որը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք գույ քը կամ այլ դրա մա կան գու մար
նե րը՝ որ պես ան հիմն հարս տա ցում, են թա կա են վե րա դարձ ման այն դեպ քում, երբ գույ քը 
ձեռք բե րած կամ խնա յած կող մը չի ներ կա յաց րել ապա ցույց ներ ի հա վաս տումն այն հան գա
ման քի, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած անձն իմա ցել է իրենց միջև պար տա
վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  են թա կե տի հա մա-
ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ի թիվս այլ նի, ծա գում 
են նաև ան հիմն հարս տաց ման հետևան քով: 

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 խնա յել է այն (ձեռք բե րո ղը), պար տա վոր 
է տու ժո ղին վե րա դարձ նել ան հիմն ձեռք բե րած կամ խնա յած գույ քը (ան հիմն հարս տա-
ցու մը), բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 61-րդ գլ խի 
կա նոն նե րը կի րառ վում են ան կախ այն բա նից, ան հիմն հարս տա ցու մը ձեռք բե րո ղի, տու-
ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի հետևանք է եղել, թե կա տար վել է նրանց կամ քից 
ան կախ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1095-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան հիմն 
հարս տաց ման կամ խնայ ման մի ջո ցով ձեռք բեր ված գույ քը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու 
անհ նա րի նու թյան դեպ քում ձեռք բե րո ղը պետք է տու ժո ղին հա տու ցի ձեռք բեր ման պա-
հին այդ գույ քի իրա կան ար ժե քը, ինչ պես նաև գույ քի ար ժե քի հե տա գա փո փո խու թյուն նե-
րի պատ ճա ռով ծա գած վնաս նե րը, եթե ձեռք բե րողն ան հիմն հարս տաց ման մա սին իմա-
նա լուց հե տո ան մի ջա պես չի հա տու ցել գույ քի ար ժե քը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ ան ձը, ով ժա մա նա կա վո րա պես ան հիմն օգտ վել է ուրի շի գույ քից՝ առանց այն ձեռք 
բե րե լու մտա դրու թյան, կամ ուրի շի ծա ռա յու թյուն նե րից, պետք է տու ժո ղին վե րա դարձ նի 
այն, ին չը խնա յել է՝ այն վայ րում գո յու թյուն ունե ցող գնով, որ տեղ դա կա տար վել է: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ որ պես 
ան հիմն հարս տա ցում են թա կա չեն վե րա դարձ ման՝ ի կա տա րումն գո յու թյուն չու նե ցող 
պար տա վո րու թյան տրված դրա մա կան գու մար նե րը և այլ գույ քը, եթե ձեռք բե րողն ապա-
ցու ցում է, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը գի տեր պար տա վո րու թյան 
բա ցա կա յու թյան մա սին կամ գույ քը տրա մա դրել է բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ան դրա դառ-
նա լով ան հիմն հարս տաց ման ինս տի տու տին, փաս տել է, որ ան հիմն հարս տաց ման առ-
կա յու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը.

1. ան ձը (ձեռք բե րո ղը) այլ ան ձի (տու ժո ղի) հաշ վին պետք է ձեռք բե րի կամ խնա յի 
գույք, այ սինքն՝ ձեռք բե րո ղի մոտ գույ քի 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 պար յանն ընդ դեմ Զե լիմ Սի մոն յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0455/02/08 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ օրենս դի րը տար բե րա կում 
է ան հիմն հարս տաց ման եր կու տե սակ՝ 

1) առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի 
գույ քի ձեռք բե րում,

2) առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի 
գույ քի խնա յում:

Ըստ այդմ, գույ քի ձեռք բեր ման դեպ քում տե ղի է ունե նում ան հիմն հարս տա ցո ղի գույ-
քի ավե լա ցում՝ տու ժո ղի գույ քի հաշ վին, իսկ գույ քի խնա յու մը նշա նա կում է, որ ան ձը պետք 
է իր գույ քի հաշ վին կա տա րեր որո շա կի ծախ սեր, սա կայն դա չի անում՝ ի հա շիվ տու ժո-
ղի ծախ սե րի, որի արդ յուն քում ան հիմն հարս տա ցո ղի գույ քի ծա վա լա յին փո փո խու թյուն 
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տե ղի չի ունե նում: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ ան հիմն հարս տաց-
ման հետևան քով պար տա վո րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար էա կան չէ ձեռք բե րո ղի, տու-
ժո ղի, եր րորդ ան ձանց կամ քը: Այլ կերպ ասած՝ ան հիմն հարս տա ցում կա րող է տե ղի 
ունե նալ ինչ պես ձեռք բե րո ղի, տու ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի հետևան քով, 
այն պես էլ՝ նրանց կամ քից ան կախ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխել 
է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված նոր մի 
վեր լու ծու թյու նից, որի հա մա ձայն՝ նույն գլխի կա նոն նե րը կի րառ վում են ան կախ այն բա-
նից, ան հիմն հարս տա ցու մը ձեռք բե րո ղի, տու ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի 
հետևանք է եղել, թե կա տար վել է նրանց կամ քից ան կախ (տե՛ս Էլ զա Մու րա դո վան և Լա
րի սա Հա րու թյուն յանն ընդ դեմ Ջա նի բեկ Ազատ յա նի թիվ ԱՐԴ1/1065/02/15 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վկա յա կոչ ված նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից 
բխում է, որ ան հիմն հարս տաց ման ինս տի տու տը կար գա վո րող նոր մե րի կի րառ ման հա-
մար անհ րա ժեշտ և բա վա րար է օբ յեկ տիվ արդ յուն քի առ կա յու թյու նը, այլ կերպ ասած՝ 
իրա վա բա նո րեն չհիմ նա վոր ված և փաս տա ցի գույ քա յին օգու տի առ կա յու թյու նը՝ մի կող մի 
հա մար մյուս կող մի հաշ վին: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ան հիմն 
հարս տաց ման հետևան քով ծա գած պար տա վո րու թյան բո վան դա կու թյունն են կազ մում 
ան հիմն հարս տա ցո ղից ան հիմն ձեռք բե րա ծը պա հան ջե լու՝ տու ժո ղի իրա վուն քը և ան-
հիմն ձեռք բե րա ծը կամ ան հիմն խնա յա ծը վե րա դարձ նե լու՝ ան հիմն հարս տա ցո ղի պար-
տա կա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 1099-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն հետևու թյան, 
որ ան հիմն հարս տաց ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ան հիմն հարս տաց ման 
արդ յուն քում ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քը, որ պես կա նոն, են թա կա է վե րա դարձ-
ման, սա կայն միա ժա մա նակ օրենս դի րը նա խա տե սում է դեպ քեր, երբ նույ նիսկ ան հիմն 
հարս տաց ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քը 
չի կա րող վե րա դարձ վել (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգ րքի 1099-րդ հոդ ված): Ան դրա դառ-
նա լով հատ կա պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
դեպ քե րից 4-րդ կե տով նկա րագրվա ծին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, 
որ օրենս դիրն այդ կա նո նի կի րառ ման հա մար սահ մա նել է մի քա նի պայ մա նի միա ժա մա-
նակ յա առ կա յու թյուն, որոնք հան գում են հետևյա լին՝

1. գույ քը ձեռք բե րո ղի և գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձի միջև պետք 
է առ կա չլի նեն ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քի կա պակ ցու թյամբ պար տա վո րա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ,

2. գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը գույ քը ձեռք բե րո ղին գույ քը պետք 
է փո խան ցած լի նի՝ իմա նա լով, որ գո յու թյուն չու նի պար տա վո րու թյուն, կամ որ փո խան-
ցում է բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով

3. գույ քը ձեռք բե րո ղը պետք է ապա ցու ցի 2-րդ պայ մա նը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ կե տով օրենս դի րը կարևո րել է գույ քը փո խան ցո ղի ներ քին վե րա բեր մուն քը 
գույ քի փո խանց ման գոր ծո ղու թյան կա պակ ցու թյամբ: Այ սինքն՝ օրենս դի րը գտել է, որ այդ 
կա նո նի կի րառ ման հա մար հատ կա պես կարևոր է, թե անձն ինչ գի տակց մամբ է կա տա րել 
գույ քի փո խան ցու մը: Այլ կերպ ասած՝ եթե գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը 
գույ քը փո խան ցե լիս ի սկզբա նե գի տակ ցում էր և գի տեր, որ իր և գույ քը ձեռք բե րո ղի միջև 
չկան պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ, սա կայն ամեն դեպ քում նա ցան կա ցել է փո-
խան ցել հա մա պա տաս խան գույ քը, ապա օրենս դի րը, կարևո րե լով նրա կող մից դրսևո րած 
կա մա հայտ նու թյու նը, այլևս իրա վունք չի տա լիս գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած 
ան ձին հետ ստա նա լու փո խանց ված գույ քը: Վե րոնշ յա լից հետևում է, որ օրենս դի րը գույքն 
ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի լուծ ման փու-
լում չի կարևո րում տու ժո ղի կամ քը, սա կայն գույ քը որ պես ան հիմն հարս տաց ման արդ-
յուն քում ձեռք բեր ված կամ խնայ ված որա կե լուց հե տո՝ այն տու ժո ղին հետ վե րա դարձ նե լու 
հար ցի լուծ ման փու լում, ար դեն արժևո րում է գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած 
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ան ձի ներ քին վե րա բեր մուն քը գույքն ուրի շին փո խան ցե լու գոր ծո ղու թյան վե րա բեր յալ: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օրենս դրի այդ մո տե ցու մը որո շա կիու թյուն է մտցնում 
գույ քի բնա կա նոն շրջա նա ռու թյան մեջ, քա նի որ հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում այս կամ 
այն գույ քին տա լու ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված գույ քի իրա վա կան 
կար գա վի ճակ: Միա ժա մա նակ սահ մա նե լով նման հնա րա վո րու թյուն՝ օրենս դի րը վե րոնշ-
յալ գույ քը վե րա դարձ նե լու հար ցի լուծ ման փու լում ըն դու նե լի է հա մա րում այն մո տե ցու մը, 
որ թեև գույ քը կա րող է ունե նալ ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված գույ քի 
կար գա վի ճակ, սա կայն այն կա րող է և են թա կա չլի նել վե րա դարձ ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ի թիվս այլ պայ ման նե րի, ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով ամ րագրված կար գա վոր ման կի-
րառ ման հա մար հար կա վոր է հետևյալ պայ մա նը. գույ քը ձեռք բե րո ղը պետք է ապա ցու ցի, 
որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը գի տեր իր և գույ քը ձեռք բե րո ղի միջև 
պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ապա-
ցուց ման բաշխ ման սույն կա նո նը են թա դրում է, որ գույ քը ձեռք բե րո ղը ոչ թե պետք է այդ 
մա սին ուղ ղա կի հայ տա րա րի, այլ ներ կա յաց նի այդ փաս տը հիմ նա վո րող՝ ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ապա ցույց ներ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված՝ վե րը վկա յա կոչ ված պայ ման նե րը պար զե լուց հե-
տո է հնա րա վոր հետևու թյուն անել այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե արդ յոք տվյալ գոր ծով 
քննարկ վող ան հիմն հարս տաց ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված գույ քը են թա կա է վե րա-
դարձ ման, թե՝ ոչ: Այդ պայ ման նե րի պարզ ման հա մար դա տա րանն օժտ ված է ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան լիա-
զո րու թյուն նե րով: Մաս նա վո րա պես՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան 
պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 
09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած 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 քանչ յուր ապա ցույց գնա հա տում 
է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու-
թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Հա ման ման դրույթ ներ է բո վան դա կում նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո-
քի քննու թյան պա հին գոր ծող՝ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին 
ուժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը, որի 66-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը, 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՝ ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և 
օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ապա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցին, 
նախ կի նում կա յաց ված 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 օբ յեկ 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-
լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկ յու-
նից: Ընդ 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 բեր յալ: Ապա-
ցույց նե րի գնա հա տու մը բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից հե տապն դում 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 զանգ վա ծից կա տար ված հետևու թյուն նե րի ճշմար տա ցիու թյան 
վե րա բեր յալ կաս կած նե րը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ապա ցույց նե րի ան բա-
վա րար լի նե լու դեպ քում գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ 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 ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը չի կա րող հիմն ված լի նել հա վա նա կան 
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եզ րա կա ցու թյուն նե րի և դա տո ղու թյուն նե րի վրա (տե՛ս «Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի
րու թյունն ընդ դեմ Մա սիս Ղա զանչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0483/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի՝ ապա ցուց ման վե րա բեր յալ կար գա վո րում-
նե րով, պետք է պար զի, թե արդ յոք առ կա են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված բո լոր պայ ման նե րը, թե՝ ոչ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե-
տա կան գրանց ման թիվ 18022016-01-0013 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Դե միրճ յան 
փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց ված է Գա րիկ Բոշ-
յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Սույն գոր ծում առ կա տե ղե կանք նե րից, հայ տա րա րու-
թյուն նե րից հետևում է, որ Մի խաիլ Աղա յա նի կող մից ձեռք են բեր վել տար բեր տե սա կի 
շի նա րա րա կան և այլ տե սա կի ապ րանք ներ, որոնք օգ տա գործ վել են նշված հաս ցեի բնա-
կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար, որի ար ժե քը «ՀՀ 
փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 24.07.2017 թվա կա նի թիվ 42461707 եզ րա կա ցու-
թյան հա մա ձայն՝ կա րող է կազ մել 12.069.790 ՀՀ դրամ, որի հաշ վար կում նե րառ ված չեն 
խո հա նո ցի ներ կա ռուց ված կա հույ քի և խո հա նո ցա յին սար քա վո րում նե րի, ինչ պես նաև 
մի ջանց քի ներ կա ռուց ված զգես տա պա հա րա նի ար ժեք նե րը: Պա տաս խա նող Գա րիկ Բոշ-
յա նը դա տա րա նում ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն 
պատ կա նող՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի կա-
պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը հիմ նա կա նում կա տար վել են հայց վո րի կող մից և չի 
հի շում, թե կոնկ րետ, որ աշ խա տանքն է ին քը կա տա րել, հայտ նել է, որ ին քը դեմ չի եղել 
վե րա նո րոգ մա նը, դա դի տել է որ պես նվեր և պար տա վո րու թյուն չի ստանձ նել գու մա րը 
վե րա դարձ նե լու հա մար և մի գու ցե հու զա կան վի ճա կում է ասել, որ կվե րա դարձ նի վե րա-
նո րոգ ման գու մա րը: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով հայ ցը, նշել է, որ եթե գոր ծի փաս տե րով 
ան հիմն հարս տաց ման պա հանջ ներ կա յաց նող կող մը հիմ նա վո րում է, որ կա տար ված 
ծախ սե րի արդ յուն քում մյուս կողմն ան հիմն հարս տա ցել է, այ սինքն՝ առ կա է ան հիմն 
հարս տա ցում, ապա ան հիմն հարս տաց ման գու մա րը չվե րա դարձ նե լու հիմք հան դի սա-
ցող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված փաս տե րի ապա-
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է մյուս կող մը: Հետևա բար ան հիմն հարս տաց ման 
գու մա րի վե րա դար ձը բա ցա ռող՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տով սահ ման ված փաս տե րը գոր ծով պա տաս խա նո ղը չի հիմ նա վո րել, ուս տի դրա նից 
բխող բա ցա սա կան հետևանք նե րը կրում է պա տաս խա նո ղը, ին չը նշա նա կում է, որ ան-
հիմն հարս տաց ման չվե րա դարձ ման հիմք առ կա չէ, ուս տի այդ գու մա րը որ պես ան հիմն 
հարս տա ցում են թա կա է բռնա գանձ ման: Վե րոգրյա լի արդ յուն քում Դա տա րա նը գտել է, 
որ պա տաս խա նո ղին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող բնա կա րա նում կա տար-
ված վե րա նո րոգ ման ընդ հա նուր ծախ սը, ին չի արդ յուն քում բնա կա րա նի ար ժե քը զգա լիո-
րեն բարձ րա ցել է, ան հիմն հարս տա ցում է, որը պետք է բռնա գանձ վի պա տաս խա նո ղից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վե րա քննիչ բո ղո քը, գտել է, որ Դա տա րանն 
ան տե սել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի կար գա վո րու-
մը, որի կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ գույ քի ձեռք բեր մա նը կամ խնայ մա նը հան-
գեց րած գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն՝ իմա նա լով պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան 
մա սին, կամ որ վե րոնշ յալ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն որ պես բա րե գոր ծու թյուն, որ-
պի սի պայ մա նի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վել է սույն գոր ծով։ Մաս նա վո րա պես, գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում հայց վորն ըն դու նել է կող մե րի միջև պար տա վո րա կան իրա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան փաս տը և պն դել է, որ վե ճի առար կա բնա կա րա նի 
վե րա նո րո գու մը կա տա րել է սե փա կան ցան կու թյամբ՝ պա տաս խա նո ղի հետ բնակ վող 
իր դստեր կյան քը բա րե լա վե լու նպա տա կով։ Հե տա գա յում պա տաս խա նո ղից հա տու ցում 
ստա նա լու՝ հայց վո րի իրա վա չափ ակն կա լի քի առ կա յու թյան մա սին վկա յող ապա ցույց նե-
րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ակն հայտ է, որ հայց վո րը ոչ միայն ի սկզբա նե տեղ-
յակ է եղել պա տաս խա նո ղի հան դեպ որևէ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, 
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այլև պա տաս խա նո ղի՝ վե ճի առար կա բնա կա րա նը նո րո գել է սոսկ բա րե գոր ծա կան հի-
մունք նե րով, ուս տի հայց վո րի կա տա րած աշ խա տանք նե րի ար ժե քը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ուժով են թա կա չէ վե րա դարձ ման որ պես ան-
հիմն հարս տա ցում, մինչ դեռ Դա տա րա նը չի կի րա ռել նյու թա կան իրա վուն քի այդ նոր մը՝ 
թույլ տա լով գոր ծի սխալ լուծ ման հան գեց րած դա տա կան սխալ, և  դրա վե րա բեր յալ բո ղո-
քում բեր ված փաս տարկ նե րը հիմ նա վոր ված են։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ և առաջ ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
դա տո ղու թյանն առ այն, որ հայց վորն ի սկզբա նե տեղ յակ է եղել պա տաս խա նո ղի հան-
դեպ որևէ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, գտնում է, որ հիմք ըն դու նե լով 
վե րո շա րադր յալ հիմ նա վո րում նե րը՝ Գա րիկ Բոշ յա նը կրել է պար տա կա նու թյուն ապա-
ցու ցե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով ամ րագրված 
պայ մանն առ այն, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը՝ Մի խաիլ Աղա-
յա նը, իմա ցել է իր և Գա րիկ Բոշ յա նի միջև պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա-
ցա կա յու թյան մա սին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ որ պես ան հիմն հարս տա ցում խնա-
յած գույ քը վե րա դարձ ման են թա կա չլի նե լու պար տա դիր պայ ման հան դի սա ցող՝ գույ քը 
տրա մա դրած ան ձի և վեր ջի նիս հաշ վին գույ քը խնա յած ան ձի միջև պար տա վո րա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին տեղ յակ լի նե լու փաս տի ապա ցուց ման պար-
տա կա նու թյու նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ուժով 
կրում է գույ քը կամ դրա մա կան այլ մի ջոց ներ ձեռք բե րած կամ խնա յած ան ձը, մինչ դեռ 
պա տաս խա նո ղը սույն գոր ծով չի ներ կա յաց րել որևէ ապա ցույց, որով կհա վաստ վեր այն 
փաս տը, որ հայց վո րը գի տեր այդ մա սին և հետևա բար պետք է կրեր այն ռիս կը, որ իր 
կող մից կա տար ված վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի հա մար ծախս ված դրա մա կան մի-
ջոց ներն այլևս են թա կա չեն վե րա դարձ ման պա տաս խա նո ղի կող մից: Ավե լին՝ սույն գոր-
ծում առ կա ապա ցույց նե րից հետևում է, որ Գա րիկ Բոշ յա նը պար տա վոր վել է Մի խաիլ 
Աղա յա նին վե րա դարձ նել նշված բնա կա րա նի վե րա նո րոգ ման հա մար կա տար ված ծախ-
սե րը: Մաս նա վո րա պես՝ գոր ծում առ կա Գա րիկ Բոշ յա նի և Նի նա Աղա յա նի միջև է լեկտ-
րո նա յին լա տի նա տառ կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի վեր ծա նում նե րից հետևում է, որ 
Գա րիկ Բոշ յանն ըն դու նել է այն փաս տը, որ վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը կա տար վել 
են Մի խաիլ Աղա յա նի կող մից և խոս տա ցել է բնա կա րա նի վե րա նո րոգ ման հա մար ծախս-
ված ամ բողջ գու մա րը վե րա դարձ նել վեր ջի նիս: Ընդ որում, տվյալ պա րա գա յում նշա նա-
կու թյուն չի կա րող ունե նալ այն հան գա ման քը, որ բնա կա րա նի վե րա նո րո գումն իրա կա-
նաց վել է հայց վո րի կամ քով՝ նկա տի ունե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ կե տի իրա վա կար գա վո րու մը: Ավե լին՝ Գա րիկ Բոշ յա նի վար քագ ծից էլ է 
հետևում, որ վեր ջինս ըն դու նել է ծախս ված գու մա րը վե րա դարձ նե լու իր պար տա կա նու-
թյու նը և խոս տա ցել է այն վե րա դարձ նել հայց վո րին, ին չը Վճռա բեկ դա տա րա նը գնա հա-
տում է որ պես պա տաս խա նո ղի կող մից ան հիմն հարս տաց ման փաս տի ըն դու նում:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ հայց վորն ի սկզբա նե տեղ յակ է եղել պա-
տաս խա նո ղի հան դեպ որևէ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, հիմ նա վոր չի 
կա րող հա մար վել այն պայ ման նե րում, երբ գույ քը ձեռք բե րո ղի՝ Գա րիկ Բոշ յա նի, կող մից 
չի ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման-
ված պայ մանն առ այն, որ Մի խաիլ Աղա յանն իմա ցել է իր և Գա րիկ Բոշ յա նի միջև պար-
տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին:

Այ նու հետև ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյանն այն մա սին, 
որ Մի խաիլ Աղա յա նը պա տաս խա նո ղի բնա կա րա նը նո րո գել է սոսկ բա րե գոր ծա կան հի-
մունք նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն այն հա մա րում է ան հիմն հետևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

«Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բա րե գոր ծու թյու նը 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից նույն օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի նպա տակ-
նե րի իրա կա նաց ման հա մար ֆի զի կա կան ան ձանց, առող ջա պա հա կան և ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին կա մա վոր, ան շա հախն դիր, օրեն քով չար գել ված (ան հա տույց 
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կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով) նյու թա կան և հոգևոր օգ նու թյան (այ սու հետ՝ բա րե գոր ծա-
կան աջակ ցու թյան) տրա մա դրումն է: 

«Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բա րե գոր ծու թյան 
նպա տակն է՝

1) աջակ ցել այն ֆի զի կա կան ան ձանց (հաշ ման դամ նե րին, ծնո ղա զուրկ երե խա նե րին, 
գոր ծա զուրկ նե րին), ինչ պես նաև սա կավ ապա հով ված ըն տա նիք նե րին, որոնք չեն կա րող 
ինք նու րույն ապա հո վել իրենց նյու թա կան և հոգևոր պա հանջ նե րը.

2) աջակ ցել ոչ առևտ րա յին այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րին.
21) աջակ ցել առող ջա պա հու թյան զար գաց մա նը.
3) նյու թա կան օգ նու թյուն տրա մա դրել պա տե րազ մի, տա րե րա յին աղետ նե րի, վա րա-

կիչ հի վան դու թյուն նե րի, հա մա ճա րակ նե րի և ար տա կարգ այլ իրա վի ճակ նե րի հետևան-
քով տու ժած ան ձանց և մաս նակ ցել դրանց հետևանք նե րի վե րաց մա նը.

4) աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման կամ գոր ծա զուրկ նե րի վե րա պատ րաստ ման ճա նա-
պար հով աջակ ցել սո ցիա լա կան օգ նու թյան կա րիք ունե ցող գոր ծա զուրկ նե րին՝ աշ խա-
տան քի տե ղա վոր ման հար ցում.

5) աջակ ցել գի տու թյան, կրթու թյան, ար վես տի, գրա կա նու թյան, առող ջա պա հու թյան, 
սպոր տի և ֆիզ կուլ տու րա յի ոլորտ նե րի ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը.

6) աջակ ցել պատ մա կան, ճար տա րա պե տա կան, մշա կույ թի և ար վես տի հու շար ձան-
նե րի պահ պան ման և վե րա կանգն ման ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը.

7) աջակ ցել բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման և բա րե կարգ ման աշ խա-
տանք նե րի իրա կա նաց մա նը.

8) աջակ ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հա վա նու թյանն ար-
ժա նա ցած սո ցիա լա կան ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը:

Հիմք ըն դու նե լով վկա յա կոչ ված կար գա վո րում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում 
է, որ «Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի վե րոնշ յալ հոդ ված նե րի իմաս տով բա րե-
գոր ծու թյունն այն ֆի զի կա կան ան ձանց (հաշ ման դամ նե րին, ծնո ղա զուրկ երե խա նե րին, 
գոր ծա զուրկ նե րին), ինչ պես նաև սա կավ ապա հով ված ըն տա նիք նե րին աջակ ցու թյունն է, 
որոնք ի վի ճա կի չեն ինք նու րույն ապա հո վել իրենց նյու թա կան և հոգևոր պա հանջ նե րը: 
Ուս տի, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Մի խաիլ Աղա յա նի մի ջոց նե րով իրա կա նաց-
ված՝ Գա րիկ Բոշ յա նին պատ կա նող բնա կա րա նի վե րա նո րո գու մը չի հա մա պա տաս խա-
նում «Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ վե րը վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի իմաս տով 
սահ ման ված բա րե գոր ծու թյա նը բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին (սույն գոր ծում առ կա ապա-
ցույց նե րի հա մա կար գա յին գնա հատ ման արդ յուն քում): Ուս տի, Մի խաիլ Աղա յա նի մի ջոց-
նե րով իրա կա նաց ված վե րա նո րո գու մը չի կա րող որևէ կերպ գնա հատ վել որ պես բա րե-
գոր ծու թյուն՝ հօ գուտ Գա րիկ Բոշ յա նի: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Գա րիկ Բոշ յա նին սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քի ար ժեքն ավե լա ցել է Մի խաիլ Աղա յա նի կա տա-
րած վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում, այ սինքն՝ Գա րիկ Բոշ յա նը Մի խաիլ 
Աղա յա նի հաշ վին խնա յել է գույք, որը են թա կա է վե րա դարձ ման, հետևա բար Մի խաիլ 
Աղա յա նի պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման, որ պի սի իրա վա չափ եզ րա հանգ ման էլ 
եկել է Դա տա րա նը, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից: Վճռա բեկ դա տա-
րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մի խաիլ Աղա յա նի պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման՝ 
հիմք ըն դու նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ Գա րիկ Բոշ յա նի կող մից սույն գոր ծով չի 
ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման-
ված վե րը նշված պայ մա նը:

 Վե րոնշ յալ 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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 
3-րդ մա սե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
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7-րդ կե տով սահ ման ված՝ առա ջին ատ յա 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 հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր: Հետևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ 

Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա-
մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ակտ, 
կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, մաս նա-
գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, 
ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած դա տա կան ծախ սե րի հա-
տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են «Դա-
տա կան ծախ սե րը» վեր տա ռու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
10-րդ գլ խի 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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճռա բեկ 
դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի իրա վա կար գա վո րու մը, գտնում է, որ Գա րիկ Բոշ յա նից հօ գուտ ՀՀ 
պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձ ման 325.829 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի 
հա մար ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ հե-
տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, Գա րիկ Բոշ յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջեի 
են թա կա է բռնա գանձ ման 325.829 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար Վճռա բեկ 
դա տա րա նի 20.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 21.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և հայ ցը մաս նա կիո րեն՝ 10.860.957 ՀՀ դրամ Գա րիկ 
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Բոշ յա նից բռնա գան ձե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով օրի նա կան ուժ տալ Երևան քա-
ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 31.07.2018 թվա կա նի վճռին:

2. Գա րիկ Բոշ յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 325.829 ՀՀ դրամ՝ որ-
պես վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.10.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Գա րիկ Բոշ յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 325.829 ՀՀ դրամ՝ որ-
պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ 
հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար;

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման: 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վարչա կան 
պա լա տի կող մից թիվ ԵԱՔԴ/3780/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 10.11.2020 թվա կա նին 

կա յաց ված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բերյալ 

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), 2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 10-ին գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով քննե լով Մի խաիլ Աղա յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա րա նի 21.01.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Մի խաիլ Աղա յա նի 
ընդ դեմ Գա րիկ Բոշ յա նի՝ գու մար բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, Վճռա բեկ դա տա րա-
նի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա-
րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 21.01.2019 թվա կա նի որո շու-
մը և հայ ցը մաս նա կիո րեն՝ 10.860.957 ՀՀ դրամ Գա րիկ Բոշ յա նից բռնա գան ձե լու պա հան-
ջը բա վա րա րե լու մա սով օրի նա կան ուժ տալ Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի 31.07.2018 թվա կա նի վճռին:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Գ. Հա կոբ յանս, 
Ռ. Հա կոբ յանս և Ն. Տա վա րաց յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման պատ ճա-
ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի 
մե ծա մաս նու թյան կար ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծիքն 
այդ մա սե րի վե րա բեր յալ:

1. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյուն նշել է 
հետևյա լը

«Դի մե լով դա տա րան՝ Մի խաիլ Աղա յա նը պա հան ջել է Գա րիկ Բոշ յա նից բռնա գան ձել 
11.416.397 ՀՀ դրամ՝ որ պես ան հիմն հարս տա ցում: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Հ. Շահ նա զար-
յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 31.07.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա-
կիո րեն՝ վճռվել է Գա րիկ Բոշ յա նից բռնա գան ձել 10.860.957 ՀՀ դրամ: Հայ ցը՝ մնա ցած 
մա սով, մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
21.01.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Գա րիկ Բոշ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա-
տա րա նի 31.07.2018 թվա կա նի վճի ռը՝ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել 
է՝ հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մի խաիլ Աղա յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Գա րիկ Բոշ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Նո-

րայր Յուզ բաշ յա նը»:

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քեր, հիմ նա վո րում ներ և պա
հանջ նշել է հետևյա լը

«Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092րդ 
հոդ վա ծը, 1099րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
6րդ, 7րդ, 9րդ, 66րդ, 381րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով առ-

կա է ան հիմն հարս տա ցում, ոչ թե՝ գույ քի ձեռք բեր ման, այլ՝ գույ քի խնայ ման եղա-
նա կով: Ընդ որում, այդ փաս տար կը ներ կա յաց րել էր հայց վո րը, մինչ դեռ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րում առանց որևէ հիմ նա վոր ման գույ-
քի ձեռք բե րում և գույ քի խնա յում հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նաց վել են: Վե րա քննիչ 
դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ հայց վո րի բնա կա րա նի ան բա ժա նե-
լի բա րե լա վում նե րը կա տար վել են ոչ թե ի կա տա րումն պա տաս խա նո ղի հան դեպ 
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գո յու թյուն չու նե ցող որևէ պար տա վո րու թյան, որի գո յու թյան մա սին հայց վո րը գի-
տեր, այլ իր դստեր՝ Նի նա Աղա յա նի հա մար, վեր ջի նիս կյան քի պայ ման նե րը բա րե-
լա վե լու նպա տա կով:

Բո ղոք բե րած ան ձի վար քա գի ծը չի կա րող բա րե գոր ծու թյուն որակ վել, քա նի որ ֆի-
զի կա կան ան ձի կող մից բա րե գոր ծու թյու նը՝ մեկ այլ ֆի զի կա կան ան ձի «Բա րե գոր ծու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նպա տակ նե րով կա մա վոր, ան շա հախն-
դիր, օրեն քով չար գել ված նյու թա կան և հոգևոր օգ նու թյան տրա մա դրումն է, որը սույն 
գոր ծով առ կա չէ, հետևա բար Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը՝ բնա կա րա նի վե-
րա նո րո գու մը բա րե գոր ծու թյուն գնա հա տե լու մա սին, ան հիմն է և չ պատ ճա ռա բան ված:

Բա ցի այդ, պա տաս խա նող կող մը չի ապա ցու ցել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քե րի՝ նա խա պայ ման նե րի առ կա յու թյան 
փաս տը, ին չը Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ընդ հան րա պես հաշ վի չի առնվել, և Վե-
րա քննիչ դա տա րա նը հաս տա տել է դրանց գո յու թյու նը՝ առանց պա տաս խա նո ղի կող մից 
ներ կա յաց ված որևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ապա ցույ ցի առ կա յու թյան, հաս տա տել է 
դրանց գո յու թյու նը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 21.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 31.07.2018 թվա-
կա նի վճռին»:

2.1 Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում ներ 
նշել է հետևյա լը

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը կա րող է կի րառ վել ոչ 
միայն գույ քը ձեռք բե րե լու, այլև խնա յե լու դեպ քում: Ան հիմն հարս տաց ման եր կու տե սակ-
նե րի՝ գույք ձեռք բե րե լու կամ խնա յե լու դեպ քում, եթե հետ պա հան ջող կողմն իր ակ տիվ 
գոր ծո ղու թյուն նե րով նպաս տում է ան հիմն հարս տաց մա նը և ի սկզբա նե իմա նում է պար-
տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, ապա ան հիմն հարս տա ցու մը եր կու տե սակ նե րի 
պա րա գա յում էլ պետք է վե րա դարձ ման են թա կա չլի նի: Սույն գոր ծով բո ղոք բե րող անձն 
ի սկզբա նե իմա ցել է, որ բնա կա րա նը Նի նա Աղա յա նին չի պատ կա նել, որ ին քը չի ունե ցել 
բնա կա րա նը վե րա նո րո գե լու պար տա վո րու թյուն, բայց և այն պես վե րա նո րո գու մը կա տա-
րել է իր կամ քով և ցան կու թյամբ: Հ նա րա վոր չէ կա տա րել ան բա ժա նե լի բա րե լա վում ներ 
բնա կա րա նի վրա և չի մա նալ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Բո ղոք բե րող ան ձը նշել է, որ պա տաս խա նող կող մը չի ներ կա յաց րել ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը 
հիմ նա վո րող ապա ցույց ներ, մինչ դեռ դա հիմ նա վոր վում է հենց հայց վոր կող մի ներ կա-
յաց րած ապա ցույց նե րով, կող մե րի բա ցատ րու թյուն նե րով և վ կա նե րի ցուց մունք նե րով:

Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից, ի թիվս այլ նի, կա րող է ան դրա դարձ կա տար վել հար-
ցադր մանն առ այն, թե արդ յոք առ կա է ան հիմն հարս տա ցում այն ժա մա նակ, երբ մի 
կող մը մյուս կող մի հա մար իր կամ քով, իր ցան կու թյամբ և իր մի ջոց նե րով կա տա րել է 
որո շա կի աշ խա տանք ներ, ինչ պես նաև տրա մա դրել է որո շա կի գույք:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն 
ունե ցող փաս տեր նշել է հետևյա լը

«1) ՀՀ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 18022016-
01-0013 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի 
բնա կա րա նի նկատ մամբ 18.02.2016 թվա կա նին գրանց վել է Գա րիկ Բոշ յա նի սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 39-41):

2) «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 24.07.2017 թվա կա նի թիվ 42461707 եզ-
րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա-
կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման ար ժե քը կա րող է կազ մել 
12.069.790 ՀՀ դրամ, որի հաշ վար կում նե րառ ված չեն խո հա նո ցի ներ կա ռուց ված կա հույ-
քի և խո հա նո ցա յին սար քա վո րում նե րի, ինչ պես նաև մի ջանց քի ներ կա ռուց ված զգես տա-
պա հա րա նի ար ժեք նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-16):



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 233

3) Սույն գոր ծում առ կա մի շարք տե ղե կանք նե րից և հայ տա րա րու թյուն նե րից հետևում 
է, որ Մի խաիլ Աղա յա նի կող մից ձեռք են բեր վել տար բեր տե սա կի շի նա րա րա կան և այլ 
տե սա կի ապ րանք ներ, որոնք 2016 թվա կա նի ըն թաց քում օգ տա գործ վել են Երևա նի Դե-
միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 62-86, 150-161, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
1-6, 21-31):

4) Պա տաս խա նող Գա րիկ Բոշ յա նը դա տա րա նում ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն-
քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը հիմ նա կա նում 
կա տար վել են հայց վո րի կող մից և չի հի շում, թե կոնկ րետ, որ աշ խա տանքն է ին քը կա տա-
րել: Պա տաս խա նո ղը նաև հայտ նել է, որ ին քը դեմ չի եղել վե րա նո րոգ մա նը, դա դի տել 
է որ պես նվեր և պար տա վո րու թյուն չի ստանձ նել գու մա րը վե րա դարձ նե լու հա մար և մի-
գու ցե հու զա կան վի ճա կում է ասել, որ կվե րա դարձ նի վե րա նո րոգ ման գու մա րը (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 65-69):

5) Գա րիկ Բոշ յա նի և Նի նա Աղա յա նի է լեկտ րո նա յին լա տի նա տառ կարճ հա ղոր դագ-
րու թյուն նե րի վեր ծա նում նե րից հետևում է, որ Գա րիկ Բոշ յանն ըն դու նում է, որ վե րա նո-
րոգ ման աշ խա տանք նե րը կա տար վել են հայց վո րի կող մից և խոս տա նում է բնա կա րա նի 
վե րա նո րոգ ման հա մար ծախս ված ամ բողջ գու մա րը վե րա դարձ նել հայց վո րին (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 105-149):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ և 
եզ րա հան գում ներ նշել է հետևյա լը

«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 394-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ կա րող են 
էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ տվյալ իրա վա դրույ թի միա տե սակ կի րա ռու թյան 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 պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
394-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-
րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ և 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ ված նե րի խախ տում, որը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք գույ քը կամ այլ դրա մա կան գու մար
նե րը՝ որ պես ան հիմն հարս տա ցում, են թա կա են վե րա դարձ ման այն դեպ քում, երբ գույ քը 
ձեռք բե րած կամ խնա յած կող մը չի ներ կա յաց րել ապա ցույց ներ ի հա վաս տումն այն հան գա
ման քի, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած անձն իմա ցել է իրենց միջև պար տա
վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  են թա կե տի հա մա-
ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ի թիվս այլ նի, ծա գում 
են նաև ան հիմն հարս տաց ման հետևան քով: 

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 խնա յել է այն (ձեռք բե րո ղը), պար-
տա վոր է տու ժո ղին վե րա դարձ նել ան հիմն ձեռք բե րած կամ խնա յած գույ քը (ան հիմն 
հարս տա ցու մը), բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
դեպ քե րի: 
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Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 61-րդ գլ խի 
կա նոն նե րը կի րառ վում են ան կախ այն բա նից, ան հիմն հարս տա ցու մը ձեռք բե րո ղի, տու-
ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի հետևանք է եղել, թե կա տար վել է նրանց կամ քից 
ան կախ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1095-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ան հիմն 
հարս տաց ման կամ խնայ ման մի ջո ցով ձեռք բեր ված գույ քը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու 
անհ նա րի նու թյան դեպ քում ձեռք բե րո ղը պետք է տու ժո ղին հա տու ցի ձեռք բեր ման պա-
հին այդ գույ քի իրա կան ար ժե քը, ինչ պես նաև գույ քի ար ժե քի հե տա գա փո փո խու թյուն նե-
րի պատ ճա ռով ծա գած վնաս նե րը, եթե ձեռք բե րողն ան հիմն հարս տաց ման մա սին իմա-
նա լուց հե տո ան մի ջա պես չի հա տու ցել գույ քի ար ժե քը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ ան ձը, ով ժա մա նա կա վո րա պես ան հիմն օգտ վել է ուրի շի գույ քից՝ առանց այն ձեռք 
բե րե լու մտա դրու թյան, կամ ուրի շի ծա ռա յու թյուն նե րից, պետք է տու ժո ղին վե րա դարձ նի 
այն, ին չը խնա յել է՝ այն վայ րում գո յու թյուն ունե ցող գնով, որ տեղ դա կա տար վել է: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ որ պես 
ան հիմն հարս տա ցում են թա կա չեն վե րա դարձ ման՝ ի կա տա րումն գո յու թյուն չու նե ցող 
պար տա վո րու թյան տրված դրա մա կան գու մար նե րը և այլ գույ քը, եթե ձեռք բե րողն ապա-
ցու ցում է, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը գի տեր պար տա վո րու թյան 
բա ցա կա յու թյան մա սին կամ գույ քը տրա մա դրել է բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ան դրա դառ-
նա լով ան հիմն հարս տաց ման ինս տի տու տին, փաս տել է, որ ան հիմն հարս տաց ման առ-
կա յու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը.

1. ան ձը (ձեռք բե րո ղը) այլ ան ձի (տու ժո ղի) հաշ վին պետք է ձեռք բե րի կամ խնա յի 
գույք, այ սինքն՝ ձեռք բե րո ղի մոտ գույ քի 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 պար յանն ընդ դեմ Զե լիմ Սի մոն յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0455/02/08 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ օրենս դի րը տար բե րա կում 
է ան հիմն հարս տաց ման եր կու տե սակ՝ 

1) առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի 
գույ քի ձեռք բե րում,

2) առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի 
գույ քի խնա յում:

Ըստ այդմ, գույ քի ձեռք բեր ման դեպ քում տե ղի է ունե նում ան հիմն հարս տա ցո ղի 
գույ քի ավե լա ցում՝ տու ժո ղի գույ քի հաշ վին, իսկ գույ քի խնա յու մը նշա նա կում է, որ ան ձը 
պետք է իր գույ քի հաշ վին կա տա րեր որո շա կի ծախ սեր, սա կայն դա չի անում՝ ի հա շիվ 
տու ժո ղի ծախ սե րի, որի արդ յուն քում ան հիմն հարս տա ցո ղի գույ քի ծա վա լա յին փո փո-
խու թյուն տե ղի չի ունե նում: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ ան հիմն 
հարս տաց ման հետևան քով պար տա վո րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար էա կան չէ ձեռք բե-
րո ղի, տու ժո ղի, եր րորդ ան ձանց կամ քը: Այլ կերպ ասած՝ ան հիմն հարս տա ցում կա րող է 
տե ղի ունե նալ ինչ պես ձեռք բե րո ղի, տու ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի հետևան-
քով, այն պես էլ՝ նրանց կամ քից ան կախ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը 
բխել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված նոր-
մի վեր լու ծու թյու նից, որի հա մա ձայն՝ նույն գլխի կա նոն նե րը կի րառ վում են ան կախ այն 
բա նից, ան հիմն հարս տա ցու մը ձեռք բե րո ղի, տու ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի 
հետևանք է եղել, թե կա տար վել է նրանց կամ քից ան կախ (տե՛ս Էլ զա Մու րա դո վան և Լա
րի սա Հա րու թյուն յանն ընդ դեմ Ջա նի բեկ Ազատ յա նի թիվ ԱՐԴ1/1065/02/15 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վկա յա կոչ ված նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից 
բխում է, որ ան հիմն հարս տաց ման ինս տի տու տը կար գա վո րող նոր մե րի կի րառ ման հա-
մար անհ րա ժեշտ և բա վա րար է օբ յեկ տիվ արդ յուն քի առ կա յու թյու նը, այլ կերպ ասած՝ 
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իրա վա բա նո րեն չհիմ նա վոր ված և փաս տա ցի գույ քա յին օգու տի առ կա յու թյու նը՝ մի կող մի 
հա մար մյուս կող մի հաշ վին: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ան հիմն 
հարս տաց ման հետևան քով ծա գած պար տա վո րու թյան բո վան դա կու թյունն են կազ մում 
ան հիմն հարս տա ցո ղից ան հիմն ձեռք բե րա ծը պա հան ջե լու՝ տու ժո ղի իրա վուն քը և ան-
հիմն ձեռք բե րա ծը կամ ան հիմն խնա յա ծը վե րա դարձ նե լու՝ ան հիմն հարս տա ցո ղի պար-
տա կա նու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 1099-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն հետևու թյան, 
որ ան հիմն հարս տաց ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ան հիմն հարս տաց ման 
արդ յուն քում ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քը, որ պես կա նոն, են թա կա է վե րա դարձ-
ման, սա կայն միա ժա մա նակ օրենս դի րը նա խա տե սում է դեպ քեր, երբ նույ նիսկ ան հիմն 
հարս տաց ման հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քը 
չի կա րող վե րա դարձ վել (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ ված): Ան դրա դառ-
նա լով հատ կա պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
դեպ քե րից 4-րդ կե տով նկա րագրվա ծին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, 
որ օրենս դիրն այդ կա նո նի կի րառ ման հա մար սահ մա նել է մի քա նի պայ մա նի միա ժա մա-
նակ յա առ կա յու թյուն, որոնք հան գում են հետևյա լին՝

1. գույ քը ձեռք բե րո ղի և գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձի միջև պետք 
առ կա չլի նեն ձեռք բեր ված կամ խնայ ված գույ քի կա պակ ցու թյամբ պար տա վո րա կան հա-
րա բե րու թյուն ներ,

2. գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը գույ քը ձեռք բե րո ղին գույ քը պետք 
է փո խան ցած լի նի՝ իմա նա լով, որ գո յու թյուն չու նի պար տա վո րու թյուն, կամ որ փո խան-
ցում է բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րով

3. գույ քը ձեռք բե րո ղը պետք է ապա ցու ցի 2-րդ պայ մա նը:
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-

րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով օրենս դի րը կարևո րել է գույ քը փո խան ցո ղի ներ քին վե րա բեր-
մուն քը գույ քի փո խանց ման գոր ծո ղու թյան կա պակ ցու թյամբ: Այ սինքն՝ օրենս դի րը գտել 
է, որ այդ կա նո նի կի րառ ման հա մար հատ կա պես կարևոր է, թե անձն ինչ գի տակց մամբ 
է կա տա րել գույ քի փո խան ցու մը: Այլ կերպ ասած՝ եթե գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով 
դի մած ան ձը գույ քը փո խան ցե լիս ի սկզբա նե գի տակ ցում էր և գի տեր, որ իր և գույ քը 
ձեռք բե րո ղի միջև չկան պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ, սա կայն ամեն դեպ քում 
նա ցան կա ցել է փո խան ցել հա մա պա տաս խան գույ քը, ապա օրենս դի րը, կարևո րե լով 
նրա կող մից դրսևո րած կա մա հայտ նու թյու նը, այլևս իրա վունք չի տա լիս գույ քը վե րա-
դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձին հետ ստա նա լու փո խանց ված գույ քը: Վե րոնշ յա լից 
հետևում է, որ օրենս դի րը գույքն ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված լի-
նե լու կամ չլի նե լու հար ցի լուծ ման փու լում չի կարևո րում տու ժո ղի կամ քը, սա կայն գույ-
քը որ պես ան հիմն հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռքբերված կամ խնայ ված որա կե լուց 
հե տո՝ այն տու ժո ղին հետ վե րա դարձ նե լու հար ցի լուծ ման փու լում, ար դեն արժևո րում է 
գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձի ներ քին վե րա բեր մուն քը գույքն ուրի շին 
փո խան ցե լու գոր ծո ղու թյան վե րա բեր յալ: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օրենս դրի 
այդ մո տե ցու մը որո շա կիու թյուն է մտցնում գույ քի բնա կա նոն շրջա նա ռու թյան մեջ, քա-
նի որ հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում այս կամ այն գույ քին տա լու ան հիմն հարս տաց ման 
արդ յուն քում ձեռք բեր ված գույ քի իրա վա կան կար գա վի ճակ: Միա ժա մա նակ սահ մա նե-
լով նման հնա րա վո րու թյուն՝ օրենս դի րը վե րոնշ յալ գույ քը վե րա դարձ նե լու հար ցի լուծ ման 
փու լում ըն դու նե լի է հա մա րում այն մո տե ցու մը, որ թեև գույ քը կա րող է ունե նալ ան հիմն 
հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված գույ քի կար գա վի ճակ, սա կայն այն կա րող է և 
են թա կա չլի նել վե րա դարձ ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ի թիվս այլ պայ ման նե րի, ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով ամ րագրված կար գա վոր ման 
կի րառ ման հա մար հար կա վոր է հետևյալ պայ մա նը. գույ քը ձեռք բե րո ղը պետք է ապա-
ցու ցի, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը գի տեր իր և գույ քը ձեռք բե րո-
ղի միջև պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
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ապա ցուց ման բաշխ ման սույն կա նո նը են թա դրում է, որ գույ քը ձեռք բե րո ղը ոչ թե պետք է 
այդ մա սին ուղ ղա կի հայ տա րա րի, այլ ներ կա յաց նի այդ փաս տը հիմ նա վո րող՝ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ապա ցույց ներ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված՝ վե րը վկա յա կոչ ված պայ ման նե րը պար զե լուց հե-
տո է հնա րա վոր հետևու թյուն անել այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե արդ յոք տվյալ գոր ծով 
քննարկ վող ան հիմն հարս տաց ման արդյունքում ձեռք բեր ված գույ քը են թա կա է վե րա-
դարձ ման, թե՝ ոչ: Այդ պայ ման նե րի պարզ ման հա մար դա տա րանն օժտ ված է ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան լիա-
զո րու թյուն նե րով: Մաս նա վո րա պես՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան 
պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 
09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած 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 քանչ յուր ապա ցույց գնա հա տում 
է գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու-
թյան վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Հա ման ման դրույթ ներ է բո վան դա կում նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո-
քի քննու թյան պա հին գոր ծող՝ 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին 
ուժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը, որի 66-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը, 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՝ ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և 
օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ապա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցին, 
նախ կի նում կա յաց ված 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 օբ յեկ 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 լիու թյան, 
թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից: Ընդ 
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 բեր յալ: Ապա ցույց նե-
րի գնա հա տու մը բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից հե տապն դում 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 զանգ վա ծից կա տար ված հետևու թյուն նե րի ճշմար տա ցիու թյան վե րա-
բեր յալ կաս կած նե րը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ապա ցույց նե րի ան բա վա րար 
լի նե լու դեպ քում գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ 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 
ըստ էու 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 (տե՛ս «Շեն քե րի կա ռա վա րում» հա մա տի րու թյունն 
ընդ դեմ Մա սիս Ղա զանչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0483/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի՝ ապա ցուց ման վե րա բեր յալ կար գա վո րում-
նե րով, պետք է պար զի, թե արդ յոք առ կա են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված բո լոր պայ ման նե րը, թե՝ ոչ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե-
տա կան գրանց ման թիվ 18022016-01-0013 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Երևա նի Դե միրճ յան 
փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց ված է Գա րիկ Բոշ-
յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը: Սույն գոր ծում առ կա տե ղե կանք նե րից, հայ տա րա րու-
թյուն նե րից հետևում է, որ Մի խաիլ Աղա յա նի կող մից ձեռք են բեր վել տար բեր տե սա-
կի շի նա րա րա կան և այլ տե սա կի ապ րանք ներ, որոնք օգ տա գործ վել են նշված հաս ցեի 
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բնա կա րա նի կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար, որի ար ժե քը 
«ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 24.07.2017 թվա կա նի թիվ 42461707 եզ րա կա-
ցու թյան հա մա ձայն՝ կա րող է կազ մել 12.069.790 ՀՀ դրամ, որի հաշ վար կում նե րառ ված 
չեն խո հա նո ցի ներ կա ռուց ված կա հույ քի և խո հա նո ցա յին սար քա վո րում նե րի, ինչ պես 
նաև մի ջանց քի ներ կա ռուց ված զգես տա պա հա րա նի ար ժեք նե րը: Պա տաս խա նող Գա րիկ 
Բոշ յա նը դա տա րա նում ցուց մունք է տվել այն մա սին, որ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
իրեն պատ կա նող՝ Երևա նի Դե միրճ յան փո ղո ցի 40-րդ շեն քի թիվ 24 հաս ցեի բնա կա րա նի 
կա պի տալ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը հիմ նա կա նում կա տար վել են հայց վո րի կող մից և 
չի հի շում, թե կոնկ րետ, որ աշ խա տանքն է ին քը կա տա րել, հայտ նել է, որ ին քը դեմ չի եղել 
վե րա նո րոգ մա նը, դա դի տել է որ պես նվեր և պար տա վո րու թյուն չի ստանձ նել գու մա րը 
վե րա դարձ նե լու հա մար և մի գու ցե հու զա կան վի ճա կում է ասել, որ կվե րա դարձ նի վե րա-
նո րոգ ման գու մա րը: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով հայ ցը, նշել է, որ եթե գոր ծի փաս տե րով 
ան հիմն հարս տաց ման պա հանջ ներ կա յաց նող կող մը հիմ նա վո րում է, որ կա տար ված 
ծախ սե րի արդ յուն քում մյուս կողմն ան հիմն հարս տա ցել է, այ սինքն՝ առ կա է ան հիմն 
հարս տա ցում, ապա ան հիմն հարս տաց ման գու մա րը չվե րա դարձ նե լու հիմք հան դի սա-
ցող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված փաս տե րի ապա-
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է մյուս կող մը: Հետևա բար ան հիմն հարս տաց ման 
գու մա րի վե րա դար ձը բա ցա ռող՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տով սահ ման ված փաս տե րը գոր ծով պա տաս խա նո ղը չի հիմ նա վո րել, ուս տի դրա նից 
բխող բա ցա սա կան հետևանք նե րը կրում է պա տաս խա նո ղը, ին չը նշա նա կում է, որ ան-
հիմն հարս տաց ման չվե րա դարձ ման հիմք առ կա չէ, ուս տի այդ գու մա րը որ պես ան հիմն 
հարս տա ցում են թա կա է բռնա գանձ ման: Վե րոգրյա լի արդ յուն քում Դա տա րա նը գտել է, 
որ պա տաս խա նո ղին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող բնա կա րա նում կա տար-
ված վե րա նո րոգ ման ընդ հա նուր ծախ սը, ին չի արդ յուն քում բնա կա րա նի ար ժե քը զգա լիո-
րեն բարձ րա ցել է, ան հիմն հարս տա ցում է, որը պետք է բռնա գանձ վի պա տաս խա նո ղից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վե րա քննիչ բո ղո քը, գտել է, որ Դա տա րանն 
ան տե սել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի կար գա վո րու-
մը, որի կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ գույ քի ձեռք բեր մա նը կամ խնայ մա նը հան-
գեց րած գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն՝ իմա նա լով պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան 
մա սին, կամ որ վե րոնշ յալ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վեն որ պես բա րե գոր ծու թյուն, որ-
պի սի պայ մա նի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վել է սույն գոր ծով։ Մաս նա վո րա պես, գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում հայց վորն ըն դու նել է կող մե րի միջև պար տա վո րա կան իրա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան փաս տը և պն դել է, որ վե ճի առար կա բնա կա րա նի 
վե րա նո րո գու մը կա տա րել է սե փա կան ցան կու թյամբ՝ պա տաս խա նո ղի հետ բնակ վող 
իր դստեր կյան քը բա րե լա վե լու նպա տա կով։ Հե տա գա յում պա տաս խա նո ղից հա տու ցում 
ստա նա լու՝ հայց վո րի իրա վա չափ ակն կա լի քի առ կա յու թյան մա սին վկա յող ապա ցույց նե-
րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ակն հայտ է, որ հայց վո րը ոչ միայն ի սկզբա նե տեղ-
յակ է եղել պա տաս խա նո ղի հան դեպ որևէ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, 
այլև պա տաս խա նո ղի՝ վե ճի առար կա բնա կա րա նը նո րո գել է սոսկ բա րե գոր ծա կան հի-
մունք նե րով, ուս տի հայց վո րի կա տա րած աշ խա տանք նե րի ար ժե քը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ուժով են թա կա չէ վե րա դարձ ման որ պես ան-
հիմն հարս տա ցում, մինչ դեռ Դա տա րա նը չի կի րա ռել նյու թա կան իրա վուն քի այդ նոր մը՝ 
թույլ տա լով գոր ծի սխալ լուծ ման հան գեց րած դա տա կան սխալ, և  դրա վե րա բեր յալ բո ղո-
քում բեր ված փաս տարկ նե րը հիմ նա վոր ված են։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ և առաջ ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա-
տո ղու թյանն առ այն, որ հայց վորն ի սկզբա նե տեղ յակ է եղել պա տաս խա նո ղի հան դեպ 
որևէ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, գտնում է, որ հիմք ըն դու նե լով վե րո շա-
րադր յալ հիմ նա վո րում նե րը՝ Գա րիկ Բոշ յա նը կրել է պար տա կա նու թյուն ապա ցու ցե լու ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով ամ րագրված պայ մանն առ 
այն, որ գույ քը վե րա դարձ նե լու պա հան ջով դի մած ան ձը՝ Մի խաիլ Աղա յա նը, իմա ցել է իր 
և Գա րիկ Բոշ յա նի միջև պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին: 
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Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ որ պես ան հիմն հարս տա ցում 
խնա յած գույ քը վե րա դարձ ման են թա կա չլի նե լու պար տա դիր պայ ման հան դի սա ցող՝ 
գույ քը տրա մա դրած ան ձի և վեր ջի նիս հաշ վին գույ քը խնա յած ան ձի միջև պար տա վո-
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին տեղ յակ լի նե լու փաս տի ապա-
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տի ուժով կրում է գույ քը կամ դրա մա կան այլ մի ջոց ներ ձեռք բե րած կամ խնա յած ան-
ձը, մինչ դեռ պա տաս խա նո ղը սույն գոր ծով չի ներ կա յաց րել որևէ ապա ցույց, որով կհա-
վաստ վեր այն փաս տը, որ հայց վո րը գի տեր այդ մա սին և հետևա բար պետք է կրեր այն 
ռիս կը, որ իր կող մից կա տար ված վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի հա մար ծախս ված 
դրա մա կան մի ջոց ներն այլևս են թա կա չեն վե րա դարձ ման պա տաս խա նո ղի կող մից: 
Ավե լին՝ սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րից հետևում է, որ Գա րիկ Բոշ յա նը պար տա-
վոր վել է Մի խաիլ Աղա յա նին վե րա դարձ նել նշված բնա կա րա նի վե րա նո րոգ ման հա մար 
կա տար ված ծախ սե րը: Մաս նա վո րա պես՝ գոր ծում առ կա Գա րիկ Բոշ յա նի և Նի նա Աղա-
յա նի միջև է լեկտ րո նա յին լա տի նա տառ կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի վեր ծա նում նե րից 
հետևում է, որ Գա րիկ Բոշ յանն ըն դու նել է այն փաս տը, որ վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք-
նե րը կա տար վել են Մի խաիլ Աղա յա նի կող մից և խոս տա ցել է բնա կա րա նի վե րա նո րոգ-
ման հա մար ծախս ված ամ բողջ գու մա րը վե րա դարձ նել վեր ջի նիս: Ընդ որում, տվյալ 
պա րա գա յում նշա նա կու թյուն չի կա րող ունե նալ այն հան գա ման քը, որ բնա կա րա նի վե-
րա նո րո գումն իրա կա նաց վել է հայց վո րի կամ քով՝ նկա տի ունե նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի իրա վա կար գա վո րու մը: Ավե լին՝ Գա րիկ 
Բոշ յա նի վար քագ ծից էլ է հետևում, որ վեր ջինս ըն դու նել է ծախս ված գու մա րը վե րա-
դարձ նե լու իր պար տա կա նու թյու նը և խոս տա ցել է այն վե րա դարձ նել հայց վո րին, ին չը 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գնա հա տում է որ պես պա տաս խա նո ղի կող մից ան հիմն հարս-
տաց ման փաս տի ըն դու նում:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ հայց վորն ի սկզբա նե տեղ յակ է եղել պա-
տաս խա նո ղի հան դեպ որևէ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, հիմ նա վոր չի 
կա րող հա մար վել այն պայ ման նե րում, երբ գույ քը ձեռք բե րո ղի՝ Գա րիկ Բոշ յա նի, կող մից 
չի ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման-
ված պայ մանն առ այն, որ Մի խաիլ Աղա յանն իմա ցել է իր և Գա րիկ Բոշ յա նի միջև պար-
տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին:

Այ նու հետև ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյանն այն մա սին, 
որ Մի խաիլ Աղա յա նը պա տաս խա նո ղի բնա կա րա նը նո րո գել է սոսկ բա րե գոր ծա կան հի-
մունք նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն այն հա մա րում է ան հիմն հետևյալ պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ.

«Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բա րե գոր ծու թյու նը 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից նույն օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի նպա տակ-
նե րի իրա կա նաց ման հա մար ֆի զի կա կան ան ձանց, առող ջա պա հա կան և ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին կա մա վոր, ան շա հախն դիր, օրեն քով չար գել ված (ան հա տույց 
կամ ար տոն յալ պայ ման նե րով) նյու թա կան և հոգևոր օգ նու թյան (այ սու հետ՝ բա րե գոր ծա-
կան աջակ ցու թյան) տրա մա դրումն է: 

«Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ բա րե գոր ծու թյան 
նպա տակն է՝

1) աջակ ցել այն ֆի զի կա կան ան ձանց (հաշ ման դամ նե րին, ծնո ղա զուրկ երե խա նե րին, 
գոր ծա զուրկ նե րին), ինչ պես նաև սա կավ ապա հով ված ըն տա նիք նե րին, որոնք չեն կա րող 
ինք նու րույն ապա հո վել իրենց նյու թա կան և հոգևոր պա հանջ նե րը.

2) աջակ ցել ոչ առևտ րա յին այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րին.
21) աջակ ցել առող ջա պա հու թյան զար գաց մա նը.
3) նյու թա կան օգ նու թյուն տրա մա դրել պա տե րազ մի, տա րե րա յին աղետ նե րի, վա րա-

կիչ հի վան դու թյուն նե րի, հա մա ճա րակ նե րի և ար տա կարգ այլ իրա վի ճակ նե րի հետևան-
քով տու ժած ան ձանց և մաս նակ ցել դրանց հետևանք նե րի վե րաց մա նը.
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4) աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման կամ գոր ծա զուրկ նե րի վե րա պատ րաստ ման ճա նա-
պար հով աջակ ցել սո ցիա լա կան օգ նու թյան կա րիք ունե ցող գոր ծա զուրկ նե րին՝ աշ խա-
տան քի տե ղա վոր ման հար ցում.

5) աջակ ցել գի տու թյան, կրթու թյան, ար վես տի, գրա կա նու թյան, առող ջա պա հու թյան, 
սպոր տի և ֆիզ կուլ տու րա յի ոլորտ նե րի ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը.

6) աջակ ցել պատ մա կան, ճար տա րա պե տա կան, մշա կույ թի և ար վես տի հու շար ձան-
նե րի պահ պան ման և վե րա կանգն ման ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը.

7) աջակ ցել բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման և բա րե կարգ ման աշ խա-
տանք նե րի իրա կա նաց մա նը.

8) աջակ ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հա վա նու թյանն ար-
ժա նա ցած սո ցիա լա կան ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը:

Հիմք ըն դու նե լով վկա յա կոչ ված կար գա վո րում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում 
է, որ «Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի վե րոնշ յալ հոդ ված նե րի իմաս տով բա րե-
գոր ծու թյունն այն ֆի զի կա կան ան ձանց (հաշ ման դամ նե րին, ծնո ղա զուրկ երե խա նե րին, 
գոր ծա զուրկ նե րին), ինչ պես նաև սա կավ ապա հով ված ըն տա նիք նե րին աջակ ցու թյունն է, 
որոնք ի վի ճա կի չեն ինք նու րույն ապա հո վել իրենց նյու թա կան և հոգևոր պա հանջ նե րը: 
Ուս տի, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Մի խաիլ Աղա յա նի մի ջոց նե րով իրա կա նաց-
ված՝ Գա րիկ Բոշ յա նին պատ կա նող բնա կա րա նի վե րա նո րո գու մը չի հա մա պա տաս խա-
նում «Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ վե րը վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի իմաս տով 
սահ ման ված բա րե գոր ծու թյա նը բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին (սույն գոր ծում առ կա ապա-
ցույց նե րի հա մա կար գա յին գնա հատ ման արդ յուն քում): Ուս տի, Մի խաիլ Աղա յա նի մի ջոց-
նե րով իրա կա նաց ված վե րա նո րո գու մը չի կա րող որևէ կերպ գնա հատ վել որ պես բա րե-
գոր ծու թյուն՝ հօ գուտ Գա րիկ Բոշ յա նի: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Գա րիկ Բոշ յա նին սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քի ար ժեքն ավե լա ցել է Մի խաիլ Աղա յա նի կա տա-
րած վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում, այ սինքն՝ Գա րիկ Բոշ յա նը Մի խաիլ 
Աղա յա նի հաշ վին խնա յել է գույք, որը են թա կա է վե րա դարձ ման, հետևա բար Մի խաիլ 
Աղա յա նի պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման, որ պի սի իրա վա չափ եզ րա հանգ ման էլ 
եկել է Դա տա րա նը, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից: Վճռա բեկ դա տա-
րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մի խաիլ Աղա յա նի պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման՝ 
հիմք ըն դու նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ Գա րիկ Բոշ յա նի կող մից սույն գոր ծով չի 
ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման-
ված վե րը նշված պայ մա նը:

 Վե րոնշ յալ 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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 
3-րդ մա սե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
7-րդ կե տով սահ ման ված՝ առա ջին ատ յա 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 հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր: Հետևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ 

Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, 
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քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 
հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է»։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Գ. Հա կոբ յանս, Ռ. Հա կոբ յանս և Ն. Տա վա րաց
յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա
սե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից ար տա հայտ ված 
կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը դրանց վե րա բեր յալ:

Այս պես՝
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 

կե տի հա մա ձայն՝ վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վում է քննու թյան, եթե Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար 
խախ տում:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի իմաս տով՝ առերևույթ 
առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, եթե բո ղո-
քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս դա տա րա նը թույլ է տվել նյու թա կան կամ դա տա-
վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու-
թյան բուն էու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի րառ-
ված, եթե առ կա է նույն օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րից որևէ մե-
կը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի-
րառ ված, եթե առ կա է նույն օրենսգրքի 365-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րից որևէ 
մե կը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի րառ-
ված, եթե դա տա րա նը չի կի րա ռել այն օրեն քը կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի-
ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա վա կան այլ ակ տը, որը պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է 
այն օրեն քը կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա-
վա կան այլ ակ տը, որը չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել օրեն քը կամ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա վա կան այլ ակ տը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մի խախ տու մը կամ 
սխալ կի րա ռու մը վճռի բե կան ման հիմք է, եթե հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տու մը կամ սխալ կի րա ռու մը դա տա-
կան ակ տի բե կան ման հիմք է, եթե հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել գոր ծի սխալ 
լուծ ման։ (…)

Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ մար դու իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախտ ման առերևույթ առ կա յու թյան հիմ քով վճռա բեկ բո ղոքն 
ըն դուն վում է քննու թյան, եթե բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս դա տա րա նը 
թույլ է տվել նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տում, 
որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը: Տվ յալ դեպ քում օրենս դի րը ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րի ու 
նույն օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծի և 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի իմաս տով՝ նյու թա կան 
և դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախտ ման առու մով այդ պի սի խախ տում, իսկ 
դրա արդ յուն քում՝ դա տա կան ակ տի բե կան ման հիմք է հա մա րում նյու թա կան և դա տա-
վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տու մը կամ դրանց սխալ կի րա ռու մը, որը 
հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել գոր ծի սխալ լուծ ման։ 

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը, ինչ պես ար դեն իսկ վե րը նշվեց, սույն գոր-
ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վո րել է ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
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դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ-
քի առ կա յու թյամբ, այն հիմ նա վոր մամբ, որ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ 
նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ գտել է, որ 
տվյալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ Վճռա-
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կա րող են էա կան նշա նա-
կու թյուն ունե նալ տվյալ իրա վա դրույ թի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, այն պես էլ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով 
նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ՝ ար ձա նագ րե լով, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը թույլ 
է տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ ված նե րի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան 
բուն էու թյու նը:

Դ րա արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը բե կա նել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
21.01.2019 թվա կա նի որո շու մը, և «հայ ցը մաս նա կիո րեն՝ 10.860.957 ՀՀ դրամ Գա րիկ Բոշ-
յա նից բռնա գան ձե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով», օրի նա կան ուժ է տվել Դա տա րա-
նի 31.07.2018 թվա կա նի վճռին:

Դ րա նից ել նե լով անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ բա ցա ռա պես Վճռա-
բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ պար զե լու հա մար, թե արդ յո՞ք դրան ցում 
նշված նե րը կա րող էին բա վա րար հիմք հան դի սա նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նին ար դա-
րա դա տու թյան բուն էու թյու նը խա թա րող՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ և ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ ված նե րի խախ տում վե րագ րե-
լու հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 406-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 8-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ բո ղո քի քննու թյան արդ յունք նե րով կա յաց ված Վճռա բեկ դա տա րա-
նի որոշ ման մեջ նշվում են դա տա կան ակ տը բե կա նե լիս այն շար ժա ռիթ նե րը, որոն ցով 
Վճռա բեկ դա տա րա նը չի հա մա ձայն վել այդ ակ տը կա յաց րած դա տա րա նի հետևու թյուն-
նե րի հետ։

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե-
կա նել է և «հայ ցը մաս նա կիո րեն՝ 10.860.957 ՀՀ դրամ Գա րիկ Բոշ յա նից բռնա գան ձե լու 
պա հան ջը բա վա րա րե լու մա սով», օրի նա կան ուժ է տվել Դա տա րա նի 31.07.2018 թվա կա նի 
վճռին, ըստ էու թյան, հետևյալ շար ժա ռիթ նե րով՝

1) «Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ հայց վորն ի սկզբա նե 
տեղ յակ է եղել պա տաս խա նո ղի հան դեպ որևէ պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, 
հիմ նա վոր չի կա րող հա մար վել այն պայ ման նե րում, երբ գույ քը ձեռք բե րո ղի՝ Գա րիկ Բոշ յա
նի, կող մից չի ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տով 
սահ ման ված պայ մանն առ այն, որ Մի խաիլ Աղա յանն իմա ցել է իր և Գա րիկ Բոշ յա նի միջև 
պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին».

2) «Մի խաիլ Աղա յա նի մի ջոց նե րով իրա կա նաց ված՝ Գա րիկ Բոշ յա նին պատ կա նող բնա
կա րա նի վե րա նո րո գու մը չի հա մա պա տաս խա նում «Բա րե գոր ծու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ 
վե րը վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի իմաս տով սահ ման ված բա րե գոր ծու թյա նը բնո րոշ հատ կա
նիշ նե րին (սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի հա մա կար գա յին գնա հատ ման արդ յուն քում): 
Ուս տի, Մի խաիլ Աղա յա նի մի ջոց նե րով իրա կա նաց ված վե րա նո րո գու մը չի կա րող որևէ կերպ 
գնա հատ վել որ պես բա րե գոր ծու թյուն՝ հօ գուտ Գա րիկ Բոշ յա նի»: 

Արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Գա րիկ Բոշ յա նին սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քի ար ժեքն ավե լա ցել է Մի խաիլ Աղա յա նի կա տա րած 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում, այ սինքն՝ Գա րիկ Բոշ յա նը Մի խաիլ Աղա յա
նի հաշ վին խնա յել է գույք, որը են թա կա է վե րա դարձ ման, հետևա բար Մի խաիլ Աղա յա նի 
պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման, որ պի սի իրա վա չափ եզ րա հանգ ման էլ եկել է Դա տա
րա նը, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րում նշել, որ Մի խաիլ Աղա յա նի պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման՝ հիմք ըն դու նե լով 
նաև այն հան գա ման քը, որ Գա րիկ Բոշ յա նի կող մից սույն գոր ծով չի ապա ցուց վել ՀՀ քա ղա
քա ցիա կան օրենսգրքի 1099րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տով սահ ման ված վե րը նշված պայ մա նը»։
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Այ սինքն՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը, ըստ էու-
թյան, բե կա նել է այն շար ժա ռիթ նե րից ել նե լով, որ Գա րիկ Բոշ յա նը Մի խաիլ Աղա յա նի 
հաշ վին ան հիմն հարս տա ցել է՝ խնա յե լով վեր ջի նիս 11.416.397 ՀՀ դրա մը, և այդ ան հիմն 
հարս տա ցու մը են թա կա է վե րա դարձ ման, քա նի որ Գա րիկ Բոշ յա նը չի ապա ցու ցել, որ 
Մի խաիլ Աղա յանն իմա ցել է իր և Գա րիկ Բոշ յա նի միջև պար տա վո րա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան մա սին, ու այդ գու մարն էլ չի տրա մադր վել բա րե գոր ծա կան 
նպա տակ նե րով:

Կար ծում ենք, որ վե րը նշված շար ժա ռիթ նե րը չէին կա րող բա վա րար հիմք հան դի-
սա նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և Դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տին օրի նա կան ուժ տա լու հա մար հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Նախ ցան կա նում ենք նշել, որ հենց Վճռա բեկ դա տա րա նի վկա յա կո չած Ան ժե լի կա 
Գաս պար յանն ընդ դեմ Զե լիմ Սի մոն յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0455/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր
քո րոշ ման հա մա ձայն՝ ան հիմն հարս տաց ման առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե-
լու հա մար միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է նաև այն պայ մա նի առ կա յու թյու նը, որ տվյալ 
դեպ քում գույ քը պետք է խնայ ված լի նի առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ 
գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի, այ սինքն՝ առ կա լի նի անօ րի նա կան ձևով հարս տա-
ցում։ Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րանն իր որոշ ման մեջ եզ րա հան գում է կա տա րել Գա րիկ 
Բոշ յա նի՝ ան հիմն հարս տա ցած լի նե լու մա սին՝ մեր կար ծի քով, առանց պատ ճա ռա բա նե-
լու, թե փաս տա կան կամ իրա վա կան որ հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում է հան գել 
նման հետևու թյան և հաս տատ ված հա մա րել վե րը նշված պայ մա նի՝ հարս տա ցումն անօ-
րի նա կան ձևով, այ սինքն՝ առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով 
սահ ման ված հիմ քե րի տե ղի ունե ցած լի նե լու առ կա յու թյու նը։

Ն ման պայ ման նե րում, կար ծում ենք, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րը բա վա րար չեն եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար այն մա սին, որ Գա րիկ Բոշ-
յա նը Մի խաիլ Աղա յա նի հաշ վին ան հիմն է հարս տա ցել՝ խնա յե լով վեր ջի նիս 11.416.397 ՀՀ 
դրա մը։

Դ րա նից ել նե լով էլ՝ կար ծում ենք, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նին չէր կա րող վե րագրվել 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի խախ տում թույլ տա լը, 
առա վել ևս՝ ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը խա թա րող, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է այն գույ քի և  դրա մա կան մի ջոց նե րի տե-
սակ նե րը, որոնք են թա կա չեն վե րա դարձ ման որ պես ան հիմն հարս տա ցում։ Այ սինքն՝ որ-
պես զի տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի լի նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, անհ րա ժեշտ պայ ման է, որ նախ այդ հարս տա-
ցու մը վե րը նշված իմաս տով հան դի սա նա ան հիմն (դա տա րա նը հաս տատ ված հա մա րի 
այդ փաս տի առկայությունը), որից հե տո միայն կա րող է խոսք լի նել այն չվե րա դարձ նե լու՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տում նշված իրա վա կան հնա-
րա վո րու թյան մա սին։

Ն ման պայ ման նե րում կար ծում ենք, որ վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյամբ Վե րա-
քննիչ դա տա րա նին չէր կա րող վե րագրվել նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի խախ տում թույլ տա լը։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ. Հա կոբ յան
Գ. Հակոբ յան

Ն. Տավարացյան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

 Քա ղաքա ցիա կան գործ թիվ ՍԴ/0431/02/18 
2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՍԴ/0431/02/18
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Հ. Ենոք յան 
Դա տա վոր ներ՝ Տ. Նա զար յան

Գ. Խան դան յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ 

Կո մի տե) ներ կա յա ցու ցիչ Ար ման Մ նա ցա կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 15.11.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Կո մի տեի ընդ-
դեմ Ար թուր Կա րա պետ յա նի՝ 98.350 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Ար թուր Կա րա պետ յա նից բռնա գան ձել 

98.350 ՀՀ դրամ:
ՀՀ Ս յու նի քի մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Թու ման-

յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 19.07.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:
ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 

15.11.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
19.07.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեի ներ կա յա ցու ցի չը:
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Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092րդ հոդ վա ծի 
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Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Ան հիմն հարս տաց ման հետևան քով պար տա վո րու թյան առա ջաց ման հա մար անհ րա-

ժեշտ է եր կու վա վե րա պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը, այն է՝ անձն ուրի շի 
հաշ վին ձեռք բե րի կամ խնա յի գույք, գույ քի ձեռք բե րու մը կամ խնա յու մը տե ղի ունե նա 
իրա վա կան հիմ քի բա ցա կա յու թյամբ։ Ար թուր Կա րա պետ յա նը ՀՀ պե տա կան բյու ջեից 
ձեռք է բե րել 98.350 ՀՀ դրա մի չա փով գու մար, որ պի սի պա րա գա յում առ կա է վե րը նշված 
վա վե րա պայ ման նե րից առա ջի նը։ Նշ ված հան գա ման քը հաս տատ ված է հա մար վել Վե-
րա քննիչ դա տա րա նի կող մից։ Մինչ դեռ ան կախ այն հան գա ման քից, որ տվյալ ձեռք բե-
րու մը սույն գոր ծով պա տաս խա նո ղի հա մար դի տարկ վում է անօ րի նա կան հարս տա ցում, 
Դա տա րա նը գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը վեր լու ծել է այն եղա նա կով, որ ան-
հիմն հարս տաց ման գու մար նե րը են թա կա չեն վե րա դարձ ման։

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը պատ շաճ վեր լու ծու թյան չի ար ժա-
նաց րել այն հան գա ման քը, որ խնդրո առար կա գու մարն ստա նա լու իրա վունք սույն գոր ծով 
պա տաս խա նո ղը չի ունե ցել։ Դա տա րա նը շեշ տա դրել է այն, որ Կո մի տեն նման գու մա րի 
վե րա դար ձը չպետք է կա տա րեր, մինչ դեռ չի ան դրա դար ձել այն հան գա ման քին, որ Ար թուր 
Կա րա պետ յանն առ հա սա րակ չի ունե ցել նման դրա մա կան մի ջոց ներ ստա նա լու իրա վունք:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Ար թուր Կա րա պետ յա նը տեղ յակ է եղել 
խնդրո առար կա բնա կա րա նը ոչ թե կա ռու ցա պա տո ղից, այլ՝ երկ րոր դա յին շու կա յից գնե-
լու մա սին, ին չը նշա նա կում է, որ Ար թուր Կա րա պետ յա նը գի տակց ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րով փոր ձել է մո լո րեց նել վար չա կան մարմ նին, որ պես զի օգտ վի այն իրա վուն քից, որն 
օրեն քով իրեն վե րա պահ ված չէ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չէ, քա նի որ բա ցառ վում է հար կա յին 
մարմ նի կող մից պար տա վո րու թյան գո յու թյուն չու նե նա լու հան գա ման քին տի րա պե տե լու 
պայ մա նը. վար չա կան մար մի նը, կրե լով պար տա կա նու թյուն հա վաս տի հա մա րե լու ան ձի 
կող մից ներ կա յաց ված տվյալ նե րը, ուղ ղա կիո րեն կրել է նաև պա հանջ ված գու մար նե րը 
վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյուն:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 15.11.2019 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն, կամ գործն ուղար կել նոր քննու-
թյան՝ սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա վալ:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը՝
1) 05.04.2016 թվա կա նին Ար թուր Կա րա պետ յա նի, Հո վա կիմ Կա րա պետ յա նի և «Արդ-

շին բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) միջև կնքված թիվ ՎՊ 16/796-08 վար կա յին պայ մա-
նագ րի հա մա ձայն՝ Բան կը պար տա վոր վել է Ար թուր Կա րա պետ յա նին և Հո վա կիմ Կա րա-
պետ յա նին տրա մա դրել նպա տա կա յին վարկ՝ Ս յու նի քի մար զի Կա պան քա ղա քի Բա ղա-
բերդ թա ղա մա սի թիվ 2ա շեն քի թիվ 91 բնա կա րան և Ս յու նի քի մար զի Կա պան քա ղա քի 
Մ. Պապ յան փո ղո ցի թիվ 15 շեն քի թիվ 4 բնա կա րան հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ-
քե րը ձեռք բե րե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-23).

2) Նույն օրն Ալ բերտ Ղոն յա նի (վա ճա ռող), Ն վարդ Մար տի րոս յա նի (վա ճա ռող), 
Ար թուր Կա րա պետ յա նի (գնորդ, վար կա ռու և գրա վա տու), Գա յա նե Ավագ յա նի (գնորդ 
և գրա վա տու), Հո վա կիմ Կա րա պետ յա նի (վար կա ռու) և Բան կի (վար կա տու և գրա վա-
ռու) միջև կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի և գրա վի (հի փո թե քի) թիվ ԳՊ 16/426-08 
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պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ալ բերտ Ղոն յա նը և Ն վարդ Մար տի րոս յա նը պար տա վոր վել 
են Ար թուր Կա րա պետ յա նի և Գա յա նե Ավագ յա նի սե փա կա նու թյա նը հանձ նել Ս յու նի քի 
մար զի Կա պան քա ղա քի Մ. Պապ յան փո ղո ցի թիվ 15 շեն քի թիվ 4 հաս ցեում գտնվող 
բնա կա րա նը, վեր ջին ներս էլ պար տա վոր վել են սե փա կա նու թյան իրա վուն քով ըն դու նել 
նշված ան շարժ գույ քը և վ ճա րել պայ մա նա վոր ված գի նը։ Ար թուր Կա րա պետ յա նի և Գա-
յա նե Ավագ յա նի՝ նշված պայ մա նագ րից ծա գող սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 11.04.2016 
թվա կա նին գրանց վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24-37, 54-55).

3) Ար թուր Կա րա պետ յա նը 23.09.2016 թվա կա նին և 31.10.2016 թվա կա նին Կո մի տեի 
Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյուն է ներ կա յաց րել 2016 թվա կա նի 2-րդ և 
3-րդ  եռամս յակ նե րում հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի 
գու մար նե րի չա փով վար կա ռուի վճա րած եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի վե րա բեր յալ 
դի մում ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 40, 49).

4) Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան պե տի կող մից 24.09.2016 թվա կա-
նին և 01.11.2016 թվա կա նին կազմ վել են «Եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ կա-
տա րե լու մա սին» հա մա պա տաս խա նա բար թիվ 102 և 142 եզ րա կա ցու թյուն նե րը (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 39, 48), որոնց հի ման վրա ՀՀ պե տա կան բյու ջեից Ար թուր Կա րա պետ յա նին 
վե րա դարձ վել է ընդ հա նուր 98.350 ՀՀ դրամ գու մար (ան վի ճե լի փաստ).

5) Կո մի տեի կող մից Ար թուր Կա րա պետ յա նին ուղղ ված «Վե րա դարձ ված եկամ տա-
յին հար կի գու մար նե րի վճար ման վե րա բեր յալ» 29.11.2017 թվա կա նին ել քագրված ծա-
նուց մամբ հայտն վել է, որ վեր ջի նիս վե րա դարձ ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը չեն 
հա մա պա տաս խա նում «Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8.2-րդ հոդ վա ծի և ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 205-Ն որոշ ման պա հանջ նե րին՝ բնա կա րա-
նը ձեռք չի բեր վել ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից։ Հետևա բար հի պո թե քա յին վար կի 
վճար ված տո կոս նե րի չա փով եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման նպա տա-
կով հար կա յին մար մին չի ներ կա յաց վել ՀՀ տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող 
բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քը կա ռու ցա պա տո ղի կող մից տրված տե ղե կանք բնա կա-
րանն ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից ձեռք բեր ված լի նե լու մա սին (ան հա տա կան բնա-
կե լի տան շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն)։ Ուս տի Ար թուր Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց վել 
է, որ վե րա դարձ ված 98.350 ՀՀ դրա մը ծա նու ցու մը ստա նա լուց հե տո 10-օր յա ժամ կե տում 
պետք է վճար վի ՀՀ կենտ րո նա կան գան ձա պե տա րա նի եկամ տա յին հար կի հա մա պա-
տաս խան հաշ վե հա մա րին: Միևնույն ժա մա նակ նույն գրու թյամբ հայտն վել է, որ նշված 
ժամ կե տում վճա րում չկա տա րե լու դեպ քում գու մա րը կբռնա գանձ վի դա տա կան կար գով 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 56):

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 394-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րը՝ հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար-
նե րի չա փով հար կա յին մարմ նի կող մից ան ձին (վար կա ռուին) վե րա դարձ ված եկամ տա յին 
հար կի գու մար ներն ան հիմն հարս տա ցում հա մա րե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան վե-
րա բեր յալ, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք հի փո թե քա յին վար կի 
սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով ան ձին (վար կա ռուին) վե
րա դարձ ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը կա րող են որակ վել ան հիմն հարս տա ցում այն 
դեպ քում, երբ առ կա է այդ գու մար ներն ան ձին վե րա դարձ ման են թա կա լի նե լու վե րա բեր յալ 
վար չա կան ակտ, որն օրեն քով սահ ման ված կար գով ոչ իրա վա չափ չի ճա նաչ վել։
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  են թա կե տի հա մա-
ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գում են նաև ան-
հիմն հարս տաց ման հետևան քով:

Վե րը նշված պար տա վո րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի՝ «Ան հիմն հարս տաց ման հետևան քով ծա գած պար տա վո րու թյուն ներ» վեր-
տա ռու թյամբ 61-րդ գլ խով նա խա տես ված նոր մե րով: 

Այս պես՝ 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 խնա յել է այն (ձեռք բե րո ղը), 
պար տա վոր է տու ժո ղին վե րա դարձ նել ան հիմն ձեռք բե րած կամ խնա յած գույ քը (ան-
հիմն հարս տա ցու մը), բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված դեպ քե րի:

Վ կա յա կոչ ված նոր մի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ ան հիմն հարս տաց ման 
հետևան քով ծա գած պար տա վո րու թյան բո վան դա կու թյունն են կազ մում ան հիմն հարս-
տա ցո ղից ան հիմն ձեռք բե րա ծը պա հան ջե լու՝ տու ժո ղի իրա վուն քը և ան հիմն ձեռք բե րա-
ծը կամ ան հիմն խնա յա ծը վե րա դարձ նե լու՝ ան հիմն հարս տա ցո ղի պար տա կա նու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ան դրա-
դառ նա լով ան հիմն հարս տաց ման ինս տի 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 անհ րա ժեշտ է հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը.

1. ան ձը (ձեռք բե րո ղը) այլ ան ձի (տու ժո ղի) հաշ վին պետք է ձեռք բե րի կամ խնա յի 
գույք, այ սինքն՝ ձեռք բե րո ղի մոտ գույ քի 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 պար յանն ընդ դեմ Զե լիմ Սի մոն յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0455/02/08 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը տար բե-
րա կում է ան հիմն հարս տաց ման եր կու տե սակ՝

1) առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե-
րի գույ քի ձեռք բե րում,

2) առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե-
րի գույ քի խնա յում:

Ըստ այդմ, գույ քի ձեռք բեր ման դեպ քում տե ղի է ունե նում ան հիմն հարս տա ցո ղի 
գույ քի ավե լա ցում՝ տու ժո ղի գույ քի հաշ վին, իսկ գույ քի խնա յու մը նշա նա կում է, որ ան ձը 
պետք է իր գույ քի հաշ վին կա տա րեր որո շա կի ծախ սեր, սա կայն դա չի անում՝ ի հա շիվ 
տու ժո ղի ծախ սե րի, որի արդ յուն քում ան հիմն հարս տա ցո ղի գույ քի ծա վա լա յին փո փո-
խու թյուն տե ղի չի ունե նում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ ան հիմն հարս տաց-
ման հետևան քով պար տա վո րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար էա կան չէ ձեռք բե րո ղի, տու-
ժո ղի, եր րորդ ան ձանց կամ քը: Այլ կերպ ասած՝ ան հիմն հարս տա ցում կա րող է տե ղի 
ունե նալ ինչ պես ձեռք բե րո ղի, տու ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի հետևան քով, 
այն պես էլ՝ նրանց կամ քից ան կախ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հան գու մը կա տա րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված նոր մի հի ման վրա, որի հա մա-
ձայն՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 61-րդ գլ խի կա նոն նե րը կի րառ վում են ան կախ այն 
բա նից, ան հիմն հարս տա ցու մը ձեռք բե րո ղի, տու ժո ղի, եր րորդ ան ձանց գոր ծե լա կեր պի 
հետևանք է եղել, թե կա տար վել է նրանց կամ քից ան կախ (տե՛ս Էլ զա Մու րա դո վան, Լա
րի սա Հա րու թյուն յանն ընդ դեմ Ջա նի բեկ Ազատ յա նի թիվ ԱՐԴ1/1065/02/15 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան հիմն հարս տաց-
ման ինս տի տու տը կար գա վո րող նոր մե րի կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ և բա վա րար է 
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օբ յեկ տիվ արդ յուն քի առ կա յու թյու նը, այն է՝ անձն առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե-
րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի տու ժո ղի հաշ վին ձեռք է բե րել կամ խնա յել է 
գույք:

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ մաբ նա կա-
րան բնա կե լի շեն քում ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից բնա կա րան ձեռք բե րե լու նպա-
տա կով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դենտ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նից 
ստաց ված և փաս տա ցի բնա կա րա նի ձեռք բեր մանն ուղղ ված հի փո թե քա յին վար կի սպա-
սարկ ման հա մար վճար վող տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով եկամ տա յին հար կի վե րա-
դարձ ման հետ կապ ված իրա վա կան նոր մե րին, դրան ցով կար գա վոր վող իրա վա հա րա-
բե րու թյուն նե րի բնույ թին և առանձ նա հատ կու թյուն նե րին։

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 մունք նե րը, կար-
գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար 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 մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վար չա րա րու թյու նը վար չա կան մար մին նե րի 
ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող գոր ծու նեու թյունն է, 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 հետևանք ներ։

 Վար չա կան մար մին նե րի հիմ նա կան գոր ծա ռու թա յին նպա տա կը ՀՀ Սահ մա նա դրու-
թյան և օրենք նե րի կա տա րումն է իրա վա կան պե տու թյան սկզբունք նե րին և կա նոն նե րին 
հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան մար մին նե րի վե րոնշ յալ նպա-
տակ նե րով պայ մա նա վոր ված ար տա քին ներ գոր ծու թյանն ուղղ ված գոր ծու նեու թյու նը 
պետք է իր տրա մա բա նա կան ավար տին հաս նի, ար տա հայտ վե լով որո շա կի իրա վա կան 
ակ տի կամ փաս տա ցի ներ գոր ծու թյան տես քով: Այդ գոր ծու նեու թյու նը, ըստ «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի, եզ րա փակ վում է վար-
չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տի ըն դուն մամբ, ինչ պես նաև գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու-
թյամբ, որն ան ձանց հա մար առա ջաց նում է փաս տա կան հետևանք ներ: Այ սինքն՝ վար չա-
րա րու թյան արդ յուն քը վրա է հաս նում հետևյալ եղա նակ նե րով.

1) վար չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տի ըն դու նում,
2) ռեալ ակ տի ըն դու նում (գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան կա տա րում):
Առա ջին դեպ քում ըն դուն վում է իրա վա կան (վար չա կան կամ նոր մա տիվ) ակտ՝ «Վար-

չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի կամ այլ օրենք-
նե րի պա հանջ նե րին, այդ թվում՝ ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան, իսկ երկ րորդ 
դեպ քում ըն դուն վում է ռեալ ակտ, որը դրսևոր վում է վար չա կան մարմ նի կող մից գոր ծո-
ղու թյան կա տար մամբ կամ ան գոր ծու թյան դրսևոր մամբ, որն էլ ան ձանց հա մար առա-
ջաց նում է փաս տա ցի հետևանք ներ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ եզ րա փակ վող վար չա կան վա րույ թին:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է միմ յանց փոխ կա-
պակց ված՝ վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը հա րուց վում է ան ձի (ան ձանց) դի մու մի կամ վար-
չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա (հա րուց ման փուլ): Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մին կամ վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյա նը հա մա պա տաս-
խան իրա կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քննարկ ման հետ կապ ված՝ նույն օրեն քով նա-
խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րը (ըն թա ցիկ փուլ): Իսկ նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում 
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է, որ 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 մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 30-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմ քերն են՝

ա) ան ձի դի մու մը, բո ղո քը.
բ) վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյու նը:
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տով նա խա-

տես ված դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը հա մար վում է հա րուց ված՝ հա մա պա տաս խան 
դի մու մը կամ բո ղո քը վար չա կան մարմ նում ստա նա լու օր վա նից, բա ցա ռու թյամբ այն 
դեպ քե րի, երբ դի մու մը կամ բո ղո քը, նույն օրեն քի 33-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, վե րա հաս-
ցեագրվել է ըստ իրա վա սու վար չա կան մար մին նե րի կամ վե րա դարձ վել է դի մո ղին (բո-
ղոք բե րո ղին):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րից մե կում գտել է, որ վար չա կան վա րույ թը 
մի գոր ծըն թաց է, որը կա րող է բաղ կա ցած լի նել մի քա նի փու լե րից, և այդ բո լոր փու լե րը 
հե տապն դում են միաս նա կան նպա տակ, այն է՝ վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը (տե՛ս ՀՀ կա
ռա վա րու թյանն առըն թեր հար կա յին պե տա կան ծա ռա յու թյան հան քար տա դրող նե րի ոլոր
տա յին հար կա յին տես չու թյունն ընդ դեմ «ԳևորգԱ» ՍՊԸի թիվ 3918(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 06.07.2007 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա-
կան հա մա կար գում վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի հա տուկ գոր ծու-
նեու թյան արդ յուն քում, որը կոչ վում է վար չա կան վա րույթ: Օրենս դի րը, «Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քում սպա ռիչ կեր պով թվար կել 
է վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը. դրանք 
են՝ (1) ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց դի մու մը կամ բո ղո քը և (2) վար չա կան 
մարմ նի նա խա ձեռ նու թյու նը: Ընդ որում, ան ձի դի մու մի կամ բո ղո քի հի ման վրա վար չա-
կան վա րույ թը, որ պես կա նոն, հա մար վում է հա րուց ված հա մա պա տաս խան դի մու մը կամ 
բո ղո քը վար չա կան մարմ նում ստա նա լու օր վա նից, ին չը նշա նա կում է, որ այդ հիմ քով վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը պայ մա նա վոր ված չէ վար չա կան մարմ նի կող մից որո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մամբ։

Փաս տո րեն, որ պես կա նոն, ան ձի դի մու մի կամ բո ղո քի հի ման վրա հա րուց վում է 
վար չա կան վա րույթ (հա րուց ման փուլ), դի մու մին հա մա պա տաս խան իրա կա նաց վում են 
վար չա կան գոր ծի քննարկ ման հետ կապ ված՝ օրեն քով նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րը 
(ըն թա ցիկ փուլ), և այդ վա րույ թը եզ րա փակ վում է վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ (եզ րա-
փա կիչ փուլ): Ընդ որում, օրենս դի րը սահ մա նել է նաև վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում 
ըն դուն վող վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյու նը և  դրա տե սակ նե րը՝ ըստ կար գա վոր ման 
ներ գոր ծու թյան։

Այս պես՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 գա դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար-
տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «ա» և «բ» կե տե րի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քի իմաս տով՝
ա) 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 մա դրում են իրա վունք ներ 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.

բ) 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, ընդ հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց իրա վունք նե-
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 որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը և  դրա արդ յուն քում վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը 
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պայ մա նա վոր ված են հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում որո շա կի հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րող իրա վա կան նոր մի առ կա յու թյամբ, որը հան րա յին իշ-
խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբ յեկ տին (վար չա կան մարմ նին) լիա զո րում 
է ար ձա կել միա կող մա նի կար գա դրու թյուն՝ ուղղ ված կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ 
հար ցի կար գա վոր մա նը: Փաս տո րեն, վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման և վար չա կան ակ-
տի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տու թյունն առա ջա նում է այն բո լոր դեպ քե րում, երբ հար կա վոր 
է կար գա վո րել հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում որևէ կոնկ րետ հարց, որն առնչ վում 
է վար չա կան մարմ նի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին են թա կա յա կան 
կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձանց 
իրա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին (տե՛ս Գեոր գի Թով մաս յանն ընդ դեմ Երևա
նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3310/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
30.11.2018 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր որո շում նե րում բազ միցս ան դրա դառ նա լով վար չա կան 
ակ տի հաս կա ցու թյան վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան իրա վա կան հա մա կար գում 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 պաշ տո նա կան գրա վոր 
փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան 
ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ-
ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա իրա-
վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ 
միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, այ սինքն՝ ունի հստա կո րեն որոշ ված հաս ցեա 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 քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա 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 ցեա տերն այն պի սի ֆի-
զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին 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 հետևանք ներ է առա ջաց նում վար չա կան 
մարմ նի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան 
ան ձանց հա մար:

Ընդ որում, թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա քանչ յուրն անհ րա 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 ընդ 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): 

Վե րոգրյա լի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քում ան մի ջա պես 
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կա ռու ցա պա տո ղից բնա կա րան ձեռք բե րե լու նպա տա կով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ռե զի դենտ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նից ստաց ված և փաս տա ցի բնա կա րա-
նի ձեռք բեր մանն ուղղ ված հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար վող տո կոս-
նե րի գու մար նե րի չա փով եկամ տա յին հար կի վե րա դարձ ման հետ կապ ված իրա վա կար-
գա վո րում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն հարկ է հա մա րում նշել հետևյա լը.

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 60-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք 
պար տա վոր է մու ծել օրեն քին հա մա պա տաս խան սահ ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա-
րել պե տա կան կամ հա մայն քա յին բյու ջե մուտ քագրվող պար տա դիր այլ վճա րում ներ:

Իրա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Եկամ տա յին հար կի մա-
սին» ՀՀ օրեն քը կար գա վո րում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում եկամ տա յին հար-
կի որոշ ման և վ ճար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նում էր Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում եկամ տա յին հարկ վճա րող նե րի շրջա նա կը, եկամ տա յին հար կի 
դրույ քա չա փե րը, հաշ վարկ ման և վ ճար ման կար գը (1-ին հոդ ված):

«Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
օրեն քով սահ ման ված կար գով վճար ված (այդ թվում՝ հար կա յին գոր ծա կա լի մի ջո ցով 
վճար ված) եկամ տա յին հար կը վե րա դարձ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քում ան մի ջա պես 
կա ռու ցա պա տո ղից, ինչ պես նաև պե տու թյան և (կամ) հա մայն քի կող մից իրա կա նաց վող 
բնա կա րա նա յին ապա հո վու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում պե տու թյու նից կամ հա մայն-
քից բնա կա րան ձեռք բե րե լու կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ան հա-
տա կան բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու նպա տա կով վար ձու աշ խա տո ղի, ան հատ ձեռ նար-
կա տի րոջ և նո տա րի կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դենտ ֆի նան սա կան 
կազ մա կեր պու թյու նից 2014 թվա կա նի նո յեմ բե րի 1-ից հե տո ստաց ված և փաս տա ցի բնա-
կա րա նի ձեռք բեր մա նը կամ ան հա տա կան բնա կե լի տան կա ռուց մանն ուղղ ված հի փո թե-
քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար վող տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով, բայց ոչ 
ավե լի, քան՝

1) հա մա պա տաս խան եռամս յա կի ըն թաց քում տվյալ վար ձու աշ խա տո ղին վճար վող 
աշ խա տա վար ձից և  դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րից հաշ վարկ ված եկամ տա յին 
հար կի գու մա րը.

2) հա մա պա տաս խան հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կամ 
նո տա րի կող մից հաշ վարկ ված եկամ տա յին հար կի գու մա րը:

«Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8.2-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ վար ձու աշ խա տո ղին, ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը և նո տա րին 
եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման կար գը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ, կա տա րե լով հար կեր վճա րե լու սահ մա-
նա դրա կան պար տա կա նու թյու նը, «Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված 
եկամ տա յին հարկ վճա րող նե րը նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով վճա րում էին եկամ-
տա յին հարկ՝ մաս նակ ցե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջեի ձևա-
վոր մա նը, որի մի ջո ցով էլ պե տու թյունն իրա կա նաց նում է իր գոր ծա ռույթ նե րը։ Միա ժա-
մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն իր սո ցիալ-տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
իրա կա նաց ման շրջա նակ նե րում սահ մա նել է որո շա կի դեպ քեր, երբ ան ձին հնա րա վո րու-
թյուն է տրվում ետ ստա նալ վճար ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը (դրանց մի մա սը)։ 
Մաս նա վո րա պես՝ օրենս դի րը սահ մա նել է, որ եկամ տա յին հար կը են թա կա է վե րա դարձ-
ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ մաբ-
նա կա րան բնա կե լի շեն քում ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից, ինչ պես նաև պե տու թյան և 
(կամ) հա մայն քի կող մից իրա կա նաց վող բնա կա րա նա յին ապա հո վու թյան ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում պե տու թյու նից կամ հա մայն քից բնա կա րան ձեռք բե րե լու կամ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում ան հա տա կան բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու նպա տա կով 
վար ձու աշ խա տո ղի, ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ և նո տա րի կող մից Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ռե զի դենտ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նից 2014 թվա կա նի նո յեմ-
բե րի 1-ից հե տո ստաց ված և փաս տա ցի բնա կա րա նի ձեռք բեր մա նը կամ ան հա տա կան 
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բնա կե լի տան կա ռուց մանն ուղղ ված հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար-
վող տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով (սա կայն ոչ ավել, քան օրեն քով սահ ման ված չա փով)։ 
Ընդ որում, քննարկ վող դեպ քում եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման կար գը 
սահ մա նե լու իրա վա սու թյունն օրենս դի րը վե րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 205-Ն որոշ-
մամբ հաս տա տել է «Հի պո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի 
գու մար նե րի չա փով վար ձու աշ խա տող նե րի, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի և նո տար նե րի 
կող մից վճար ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման» կար գը (այ սու հետ՝ 
Կարգ)։

Այս պես՝ Կար գի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հար կա յին մարմ նի կող մից հի պո թե քա յին 
վար կի վճար ված տո կոս նե րի չա փով առա ջին ան գամ եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի 
վե րա դարձ ման նպա տա կով վար կա ռուն հար կա յին (տա րած քա յին) մար մին է ներ կա յաց-
նում հետևյալ փաս տաթղ թե րը և  դրանց լու սա պատ ճեն նե րը՝

1) եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի հա մար հար կա յին մարմ նի կող մից սահ ման ված 
ձևի դի մում՝ վար կա ռուի բնա կու թյան վայ րի հաս ցեի, կոն տակ տա յին տվյալ նե րի, վար կա-
ռուին վե րա դարձ վող եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը փո խան ցե լու հա մար բան կի ան-
վան ման և հաշ վի հա մա րի նշու մով.

2) վար կա ռուի ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցու անձ նա գի րը կամ, առ կա յու թյան դեպ քում, նույ նա կա նաց ման քար տը, կամ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու թյան իրա վունք (կա ցու թյան կար գա վի ճակ) 
ունե ցող օտա րերկր յա քա ղա քա ցու և քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում բնակ վե լու իրա վուն քը հաս տա տող փաս տա թուղ թը, կամ փախս-
տա կա նի կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձի՝ կոն վեն ցիոն ճամ փոր դա կան փաս տա թուղ թը.

3) վար կա ռուի հան րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա րա նի շը կամ հան րա յին ծա ռա յու-
թյուն նե րի հա մա րա նիշ չու նե նա լու մա սին տե ղե կան քի հա մա րը, ՀՎՀՀ-ն (առ կա յու թյան 
դեպ քում).

4) հի պո թե քա յին վար կի տրա մադր ման պայ մա նագ րի բնօ րի նակ կամ այդ պայ մա-
նագ րի նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված պատ ճեն և գրա վադր ված գույ քի սե փա կա-
նու թյան (կամ գրա վադր ված գույ քի նկատ մամբ իրա վուն քի) պե տա կան գրանց ման վկա-
յա կան.

5) հի պո թե քա յին վար կը տրա մա դրած՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դենտ 
ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից տրված տե ղե կանք հաշ վե տու ժա մա նա կա-
հատ վա ծում վար կա ռուի կող մից վճար ված տո կոս նե րի (բա ցա ռու թյամբ սուբ սի դա վոր-
ման հաշ վին վճար ված) գու մար նե րի մա սին՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ վար կա-
ռուն հա մա ձայ նու թյուն է տվել ԱՔՌԱ վար կա յին բյու րո յին՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն ներ կա յաց նել տե ղե կատ վու թյուն տվյալ վար կա ռուի 
կող մից հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում վճար ված տո կոս նե րի մա սին.

6) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ-
մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քը կա ռու ցա պա տո ղի կող մից տրված տե ղե կանք բնա կա րանն 
ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից ձեռք բեր ված լի նե լու մա սին, կամ ան հա տա կան բնա կե-
լի տան շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն.

7) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ-
մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քում բնա կա րա նի առ քու վա ճառ քի պայ մա նա գիր:

Կար գի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հե տա գա հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
վճար ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը վե րա դարձ նե լու հա մար վար կա ռուն հար կա-
յին (տա րած քա յին) մար մին է ներ կա յաց նում եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի հա մար հար-
կա յին մարմ նի կող մից սահ ման ված ձևի դի մում՝ ապա հո վե լով միայն նույն կար գի 5-րդ 
կե տի 5-րդ  են թա կե տով սահ ման ված պա հանջ նե րը, եթե մինչև այդ ներ կա յաց ված՝ նույն 
կար գի 5-րդ կե տով պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյու նը մնա ցել է ան փո փոխ։

Կար գի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն կար գի 5-րդ կե տում նշված փաս տաթղ թե րում առ-
կա տե ղե կատ վու թյան փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում վար կա ռուն պար տա վոր է փո փո խու-
թյան կա տար ման եռամս յա կին հա ջոր դող ամս վա 20-ից ոչ ուշ դրա մա սին տե ղե կաց նել 
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հար կա յին (տա րած քա յին) մարմ նին՝ ներ կա յաց նե լով փո փո խու թյուն նե րը հա վաս տող 
փաս տաթղ թե րը:

Կար գի 8-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եկամ տա յին հար կի վե րա դարձ ման մա սին դի մու մը 
մերժ վում է, եթե այն ներ կա յաց նե լու պա հին հա մա պա տաս խան եռամս յա կի ըն թաց քում 
տվյալ վար ձու աշ խա տո ղին վճար վող աշ խա տա վար ձից և  դրան հա վա սա րեց ված վճա-
րում նե րից հաշ վարկ ված կամ հա մա պա տաս խան հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ան հատ 
ձեռ նար կա տի րոջ կամ նո տա րի կող մից հաշ վարկ ված եկամ տա յին հար կի գու մար ներն 
ամ բող ջու թյամբ մար ված չեն, և (կամ), եթե չեն ներ կա յաց վել նույն կար գի 5-7-րդ կե տե-
րով պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը: Եկամ տա յին հար կի վե րա դարձ ման մա սին դի մու մը 
հար կա յին (տա րած քա յին) մարմ նի կող մից մերժ վե լու դեպ քում դի մու մը ներ կա յաց նե լուն 
հա ջոր դող հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում մերժ ման հիմ քե րի մա սին ծա նուց-
վում է վար կա ռուին:

Կար գի 9-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի մերժ ման հիմ քե րի 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում հար կա յին (տա րած քա յին) մար մի նը դի մու մը ներ կա յաց նե լուն 
հա ջոր դող հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում կազ մում է տվյալ հաշ վե տու ժա մա-
նա կա հատ վա ծի հա մար վե րա դարձ վող գու մա րի վե րա բեր յալ հար կա յին մարմ նի կող մից 
սահ ման ված ձևի եզ րա կա ցու թյուն և ուղար կում է վե րա դաս հար կա յին մար մին՝ եզ րա-
կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա վե րա դար ձը, օրեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խան, կա տա րե լու հան գա մանք ներն ստու գե լու և հաշ վա ռում իրա կա նաց նե լու 
հա մար:

Կար գի 10-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա տար վող վե րա դար ձը վե րա դաս հար կա յին մարմ նի 
կող մից ըն դուն վե լու դեպ քում ոչ ուշ, քան եզ րա կա ցու թյունն ստա նա լու օր վան հա ջոր դող 
հին գե րորդ աշ խա տան քա յին օրը գան ձա պե տա րան է ներ կա յաց վում վճար ման հանձ նա-
րա րա կան: Վե րա դաս հար կա յին մարմ նի կող մից եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձը մերժ-
վե լու դեպ քում եզ րա կա ցու թյունն ստա նա լու օր վան հա ջոր դող հինգ աշ խա տան քա յին օր-
վա ըն թաց քում՝ մերժ ման հիմ քե րի մա սին կազմ ված տե ղե կան քը՝ ար ձա նագ րու թյան հետ 
միա սին, վե րա դարձ վում է այն ներ կա յաց րած հար կա յին (տա րած քա յին) մար մին՝ մերժ-
ման հիմ քե րի մա սին վար կա ռուին ծա նու ցե լու հա մար:

Կար գի 12-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հանձ նա րա րա կա նը ներ կա յաց նե լու օր վա նից հե տո 
երեք աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում վե րա դարձ վող գու մա րը փո խանց վում է վար կա-
ռուի բան կա յին հաշ վին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կար գով ման րա մասն նկա րագրված գոր-
ծըն թացն իրե նից ներ կա յաց նում է վար չա րա րու թյուն, այն է՝ վար չա կան վա րույթ։ Այս պես՝ 
ան ձը (վար կա ռուն) հար կա յին (տա րած քա յին) մար մին է ներ կա յաց նում եկամ տա յին հար-
կի վե րա դար ձի հա մար հար կա յին մարմ նի կող մից սահ ման ված ձևի դի մում, որը հար-
կա յին (տա րած քա յին) մարմ նում ստա նա լու օր վա նից վար չա կան վա րույ թը հա մար վում է 
հա րուց ված (հա րուց ման փուլ)։ Այ նու հետև վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լի շրջա-
նակ նե րում հար կա յին (տա րած քա յին) մար մինն ուսում նա սի րում է ներ կա յաց ված դի մու մը 
և  դրան կից փաս տաթղ թե րը (դրանց լու սա պատ ճեն նե րը), պար զում եկամ տա յին հար կի 
գու մա րը վե րա դարձ նե լու կամ ներ կա յաց ված դի մու մը մեր ժե լու հիմ քե րի առ կա յու թյու նը 
(բա ցա կա յու թյու նը)։ Ընդ որում, ներ կա յաց ված դի մու մը մեր ժե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում հար կա յին (տա րած քա յին) մար մի նը մեր ժում է այն, իսկ նման հիմ քե րի բա ցա կա-
յու թյան դեպ քում հար կա յին (տա րած քա յին) մար մի նը սահ ման ված ժամ կե տում կազ մում 
է տվյալ հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վե րա դարձ վող գու մա րի վե րա բեր յալ 
հար կա յին մարմ նի կող մից սահ ման ված ձևի եզ րա կա ցու թյուն և ուղար կում է վե րա դաս 
հար կա յին մար մին՝ եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա վե րա դար ձը, օրեն քով սահ ման ված պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, կա տա րե լու հան գա մանք ներն ստու գե լու և հաշ վա ռում 
իրա կա նաց նե լու հա մար: Եթե կազմ ված եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա կա տար վող վե րա-
դարձն ըն դուն վում է վե րա դաս հար կա յին մարմ նի կող մից, ապա ան ձի (վար կա ռուի) դի-
մու մը հա մար վում է բա վա րար ված (ին չի արդ յուն քում կա տար վում է եկամ տա յին հար կի 
վե րա դար ձը), իսկ եթե վե րա դաս հար կա յին մար մի նը մեր ժում է եկամ տա յին հար կի վե-
րա դար ձը, ապա մերժ ման հիմ քե րի մա սին կազմ ված տե ղե կան քը՝ ար ձա նագ րու թյան հետ 
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միա սին սահ ման ված ժամ կե տում վե րա դարձ նում է այն ներ կա յաց րած հար կա յին (տա-
րած քա յին) մար մին՝ մերժ ման հիմ քե րի մա սին վար կա ռուին ծա նու ցե լու հա մար: Դա նշա-
նա կում է, որ ան ձի (վար կա ռուի) դի մու մը մերժ վել է։ Փաս տո րեն, քննարկ վող վար չա կան 
վա րույ թի արդ յուն քում հնա րա վոր են հետևյալ երեք իրա վի ճակ նե րը. 

1) հար կա յին (տա րած քա յին) մար մի նը կազ մում է տվյալ հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար վե րա դարձ վող գու մա րի վե րա բեր յալ հար կա յին մարմ նի կող մից սահ ման-
ված ձևի եզ րա կա ցու թյուն, և կա տար վող վե րա դարձն ըն դուն վում է վե րա դաս հար կա յին 
մարմ նի կող մից,

2) հար կա յին (տա րած քա յին) մար մի նը մեր ժում է եկամ տա յին հար կի գու մա րը վե րա-
դարձ ման դի մու մը,

3) հար կա յին (տա րած քա յին) մար մի նը կազ մում է տվյալ հաշ վե տու ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար վե րա դարձ վող գու մա րի վե րա բեր յալ հար կա յին մարմ նի կող մից 
սահ ման ված ձևի եզ րա կա ցու թյուն, սա կայն վե րա դաս հար կա յին մար մի նը մեր ժում է 
եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձը և մերժ ման հիմ քե րի մա սին կազմ ված տե ղե կան քը՝ 
ար ձա նագ րու թյան հետ միա սին վե րա դարձ նում այն ներ կա յաց րած հար կա յին (տա-
րած քա յին) մար մին։

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հար կա յին մարմ նի կող մից ըն դուն վող ակ տը 
բա վա րա րում է վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման հա մար բո լոր պայ ման նե րին։ Այս պես՝ 

1) այն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է և ունի հստա կո րեն որոշ ված հաս ցեա տեր՝ 
եկամ տա յին հար կը վե րա դարձ նե լու վե րա բեր յալ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հա մար դի-
մած ան ձը (վար կա ռուն), 

2) այն ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի՝ հար կա յին մարմ նի կող մից,
3) այն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, քա նի որ եկամ տա յին հար կը վե րա դարձ նե-

լու վե րա բեր յալ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հա մար դի մած ան ձը (վար կա ռուն) կազ մա-
կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ 
չի գտնվում այն ըն դու նած մարմ նի՝ հար կա յին մարմ նի հետ,

4) այն ըն դուն վում է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում, քա նի որ այն հան րա յին 
իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան րա յին 
իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից իրա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված իրա վա-
կան նոր մե րի վրա,

5) այն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, քա նի որ ուղղ-
ված է հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին իրա վուն քի ոլոր տում 
կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը, այն է՝ վար չա կան ակտ ըն-
դու նե լու հա մար դի մած ան ձի (վար կա ռուի) կող մից ի կա տա րումն իր հար կա յին պար տա-
վո րու թյուն նե րի վճար ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի (դրանց մի մա սի) վե րա դարձ-
ման հար ցի լուծ մա նը,

6) դրա ուղ ղա կի հետևան քը վար չա կան ակտ ըն դու նե լու հա մար դի մած ան ձին (վար-
կա ռուին) եկամ տա յին հար կը ետ ստա նա լու իրա վուն քի տրա մադր ման մեր ժումն է, որն 
ուղեկց վում է հայց վող գու մարն ան ձի (վար կա ռուի) չստա նա լով, կամ եկամ տա յին հար կը 
ետ ստա նա լու՝ ան ձի (վար կա ռուի) իրա վուն քի ձեռք բե րու մը՝ որ պես օրենս դրու թյամբ սահ-
ման ված իրա վուն քի կեն սա գոր ծում։

 Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ քննարկ վող վար չա կան վա րույ-
թի արդ յուն քում ըն դուն վող վար չա կան ակտն ըստ կար գա վոր ման ներ գոր ծու թյան կա րող 
է լի նել եր կու տե սա կի՝

1) բա րեն պաստ վար չա կան ակտ. առ կա է այն դեպ քում, երբ հար կա յին մարմ նի կող
մից կազմ վել է տվյալ հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար վե րա դարձ վող գու մա րի վե
րա բեր յալ հար կա յին մարմ նի կող մից սահ ման ված ձևի եզ րա կա ցու թյուն, և կա տար վող վե
րա դարձն ըն դուն վել է վե րա դաս հար կա յին մարմ նի կող մից։ Ընդ որում, այս վար չա կան ակ-
տին հա ջոր դում է դրա կա տա րու մը։ Այն են թա դրում է վճար ման հանձ նա րա րա կա նի ներ-
կա յա ցում գան ձա պե տա րան՝ ոչ ուշ, քան նշված եզ րա կա ցու թյու նը վե րա դաս հար կա յին 
մարմ նի կող մից ստա նա լու օր վան հա ջոր դող հին գե րորդ աշ խա տան քա յին օրը։ Դ րա նից 
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հե տո՝ երեք աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում վե րա դարձ վող գու մա րը փո խանց վում է 
վար կա ռուի բան կա յին հաշ վին։

2) մի ջամ տող վար չա կան ակտ. առ կա է այն դեպ քում, երբ եկամ տա յին հար կի վե րա
դարձ ման մա սին դի մու մը հար կա յին մարմ նի կող մից մերժ վել է։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նա-
դրու թյամբ ամ րագրված օրի նա կա նու թյան հիմ նա րար սկզբուն քը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն իր մի շարք որո շում նե րում ձևա վո րել է իրա վա կան դիր քո րո շում վար չա կան ակ տի 
իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի մա սին: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեկ նա բան մամբ 
վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը նշա նա կում է, որ բո լոր 
դեպ քե րում վար չա կան ակ տը հա մար վում է իրա վա չափ, եթե այն օրեն քով սահ ման ված 
կար գով ոչ իրա վա չափ չի ճա նաչ վել: Հետևա բար քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում որևէ 
վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան վի ճարկ ման պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պայ ման-
նե րում դա տա րանն իրա վա սու չէ ան դրա դառ նա լու այդ հար ցին, գնա հա տա կան տալ չվի-
ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյա նը, ինչ պես նաև դրա՝ իրա վա կան հետևանք-
ներ առա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյա նը: Այլ կերպ՝ դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռնպահ 
մնալ քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում չվի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան 
կամ դրա՝ իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ գնա-
հա տա կան ներ տա լուց (տե՛ս Լ յու բով Փի լո յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և այ
լոց թիվ ՎԴ/2085/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի 
որո շու մը):

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի և վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը (վար կա ռուն) եկամ տա յին հար կը վե րա-
դարձ նե լու դի մու մով դի մել է հար կա յին (տա րած քա յին) մարմ նին, և հա րուց ված վար չա-
կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վել է բա րեն պաստ վար չա կան ակտ, այդ վար չա կան 
ակ տը հա մար վում է իրա վա չափ, եթե այն օրեն քով սահ ման ված կար գով ոչ իրա վա չափ 
չի ճա նաչ վել: Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ի կա տա րումն 
վար չա կան ակ տի ան ձին (վար կա ռուին) վե րա դարձ ված գու մար նե րը չեն կա րող որակ վել 
ան հիմն հարս տա ցում, քա նի որ թեև այդ դեպ քում ան ձը (վար կա ռուն) ուրի շի հաշ վին ձեռք 
է բե րում գույք, սա կայն նման հարս տա ցու մը չի կա րող հա մար վել անօ րի նա կան։ Այ սինքն՝ 
այդ դեպ քում բա ցա կա յում է ան հիմն հարս տաց ման առ կա յու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
պայ ման նե րից մե կը, այն է՝ իրա վա կան հիմք չլի նե լը, ին չը բա վա րար է ան հիմն հարս տաց-
ման առ կա յու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար։

 Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը սահ մա նել է քա-
ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյամբ և քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող 
այլ իրա վա կան ակ տե րով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նա կը։ Այս պես՝ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան 
օրենս դրու թյու նը, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րը և Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյան որո շում նե րը (այ սու հետ՝ այլ իրա վա կան ակ տեր) սահ մա նում 
են քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րի իրա վա կան վի ճա կը, սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի և այլ գույ քա յին իրա վունք նե րի, մտա վոր գոր ծու նեու թյան արդ յունք նե-
րի նկատ մամբ բա ցա ռիկ իրա վունք նե րի (մտա վոր սե փա կա նու թյուն) ծագ ման հիմ քերն ու 
իրա կա նաց ման կար գը, կար գա վո րում են պայ մա նագ րա յին և այլ պար տա վո րու թյուն ներ, 
ինչ պես նաև այլ գույ քա յին ու դրանց հետ կապ ված անձ նա կան ոչ գույ քա յին հա րա բե րու-
թյուն ներ: (…):

Միա ժա մա նակ նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մեկ կող մի՝ մյու սի վար չա կան 
կամ այլ իշ խա նա կան են թա կա յու թյան վրա հիմն ված գույ քա յին՝ նե րառ յալ հար կա յին, ֆի-
նան սա կան ու վար չա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ քա ղա քա ցիա կան օրենս դրու-
թյու նը և այլ իրա վա կան ակ տե րը չեն կի րառ վում, եթե այլ բան նա խա տես ված չէ օրենս-
դրու թյամբ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ գույ քա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն ներն 
իրենց բնույ թով կա րող են լի նել ոչ միայն մաս նա վոր, այլև հան րա յին։ Հաշ վի առ նե լով 
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իրա վուն քի տար բեր ճյու ղե րով կար գա վոր վող գույ քա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1-ին հոդ վա-
ծի 6-րդ կե տով ամ րագ րել է սկզբուն քա յին դրույթ՝ մեկ կող մի՝ մյու սի վար չա կան կամ այլ 
իշ խա նա կան են թա կա յու թյան վրա հիմն ված գույ քա յին՝ նե րառ յալ հար կա յին, ֆի նան սա-
կան ու վար չա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ քա ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյան և 
քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ իրա վա կան ակ տե րի կի րառ ման 
ան թույ լատ րե լիու թյան վե րա բեր յալ։ Նշ ված կա նո նից բա ցա ռու թյուն են միայն այն դեպ-
քե րը, երբ օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված է այդ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ քա-
ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյան և քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ 
իրա վա կան ակ տե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձին (վար կա ռուին) հի փո թե քա յին վար-
կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով եկամ տա յին հար կի 
գու մար նե րի (դրանց մի մա սի) վե րա դարձ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն ներն իրենց 
բնույ թով հար կա յին հա րա բե րու թյուն ներ են, և  դրանց շրջա նակ նե րում ըն դուն ված վար-
չա կան ակ տի հի ման վրա ան ձին (վար կա ռուին) տրա մադր ված գու մար նե րի վե րա դարձ-
ման նկատ մամբ քա ղա քա ցիա կան օրենս դրու թյու նը և քա ղա քա ցիա կան իրա վուն քի նոր-
մեր պա րու նա կող այլ իրա վա կան ակ տե րը (այդ թվում՝ դրան ցով սահ ման ված՝ ան հիմն 
հարս տաց ման վե րա բեր յալ դրույթ նե րը) կա րող են կի րառ վել բա ցա ռա պես օրենս դրու-
թյամբ նման հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված լի նե լու դեպ քում։

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 64-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակտն իրա վա բա նա կան ուժը 
կորց նում է ինչ պես դրա ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին որո շում ըն դու նե լու, այն պես էլ վար-
չա կան ակտն ըն դու նե լու պա հից՝ նույն մա սի երկ րորդ պար բե րու թյամբ և նույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րով:

Նույն օրեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում [երբ վար չա-
կան ակ տի հաս ցեա տե րը վար չա կան ակ տի գո յու թյա նը վստա հե լու իրա վունք չու նի] ոչ 
իրա վա չափ վար չա կան ակտն ան վա վեր է ճա նաչ վում այդ ակտն ըն դու նե լու պա հից, եթե 
օրեն քով այլ բան նա խա տես ված չէ:

Ան վա վեր ճա նաչ ված ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը չի հան գեց նում իրա վա բա նա-
կան հետևանք նե րի: Սա կայն եթե մինչև ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տի ան վա վեր ճա նա-
չե լը դրա կա տար ման կամ կի րառ ման հետևան քով որևէ ան ձի կամ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյա նը կամ որևէ հա մայն քի վնաս է պատ ճառ վել, ապա դա են թա կա է հա տուց ման 
սույն օրեն քի VII բաժ նի [«Պա տաս խա նատ վու թյու նը վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված 
վնա սի հա մար»] դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 64-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բա րեն պաստ ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը, որի հի-
ման վրա ծա գում են միա ժա մա նակ յա կամ ըն թա ցիկ գույ քա յին պար տա կա նու թյուն ներ, 
կամ որն այդ պի սի պար տա կա նու թյուն նե րի հա մար նա խադր յալ է հա մար վում, կա րող է 
ուժը կորց նել միայն դրա ան վա վեր ճա նաչ վե լու պա հից, եթե այդ ակ տով օգուտ ստա ցո-
ղը, վար չա կան ակ տի նկատ մամբ վստա հու թյան իրա վուն քի ուժով, ար դեն ձեռք է բե րել 
տրա մադր ված օգուտ նե րը կամ տնօ րի նել է գույ քը, որի հետևան քով դրանք չեն կա րող 
վե րա դարձ վել, կամ վե րա դարձ վե լու դեպ քում կա րող է էա կան վնաս պատ ճառ վել օգուտ 
ստա ցո ղին: Այս դեպ քում կի րառ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի ան հիմն հարս տաց ման վե րա բեր յալ դրույթ նե րը:

Հա տուց ման են թա կա օգու տի չա փը պետք է սահ մա նի այն վար չա կան մար մի նը, որն 
ան վա վեր է ճա նա չել ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը:

Ընդ որում, օգուտ ստա ցո ղը չի կա րող հղում կա տա րել վստա հու թյան իրա վուն քի 
վրա, եթե վար չա կան մար մի նը բա վա րար ապա ցույց ներ ունի, որ օգուտ ստա ցող ան ձը 
հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը հա սել է նույն օրեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սով նա խա տես ված խախ տում նե րի մի ջո ցով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 64-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված են ոչ իրա վա չափ վար չա կան 
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ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հետևանք նե րը։ Մաս նա վո րա պես՝ այդ հոդ վա ծի վեր լու ծու-
թյու նից պարզ է դառ նում, որ վար չա կան ակ տի հի ման վրա ան ձին տրա մադր ված օգուտ-
նե րի վե րա դարձ ման (հա տուց ման) հար ցը կա րող է քննարկ վել իրա վա սու վար չա կան 
մարմ նի կող մից կա տար վող վար չա րա րու թյան շրջա նակ նե րում։ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ թեև օրենս դի րը քննարկ վող հա րա բե րու թյուն նե րում որո շա կի դեպ-
քե րում կի րա ռե լի է հա մա րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի ան հիմն հարս տաց ման 
վե րա բեր յալ դրույթ նե րը, սա կայն դրանք թույ լատ րել է կի րա ռել իրա վա սու վար չա կան 
մարմ նի կող մից կա տար վող վար չա րա րու թյան շրջա նակ նե րում։ Իսկ որևէ այլ դեպ քում 
(վար չա րա րու թյու նից կամ դրա նկատ մամբ իրա վա սու մարմ նի կող մից իրա կա նաց վող 
վե րահս կո ղու թյու նից դուրս) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի ան հիմն հարս տաց ման վե-
րա բեր յալ դրույթ նե րը վար չա կան ակ տի հի ման վրա ան ձին տրա մադր ված օգուտ նե րը 
վե րա դարձ նե լու (հա տու ցե լու) նկատ մամբ կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն օրենս դրու թյամբ 
սահ ման ված չէ։ 

Հաշ վի առ նե լով, որ ան ձին (վար կա ռուին) հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա-
մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի (դրանց 
մի մա սի) վե րա դար ձը կա տար վում է վար չա կան ակ տի հի ման վրա, Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ քննարկ վող դեպ քում ան ձին (վար կա ռուին) տրա մադր ված գու մար նե-
րը վե րա դարձ նե լու նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքով սահ ման ված՝ ան հիմն 
հարս տաց ման վե րա բեր յալ դրույթ նե րը «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 64-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րից 
դուրս չեն կա րող կի րառ վել՝ օրենս դրու թյամբ նման հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված չլի-
նե լու պայ ման նե րում։

Այս պի սով, հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար
նե րի չա փով ան ձին (վար կա ռուին) վե րա դարձ ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը չեն կա
րող որակ վել ան հիմն հարս տա ցում այն դեպ քում, երբ առ կա է այդ գու մար ներն ան ձին վե
րա դարձ ման են թա կա լի նե լու վե րա բեր յալ վար չա կան ակտ, որն օրեն քով սահ ման ված կար
գով ոչ իրա վա չափ չի ճա նաչ վել։

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 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 ծը հա րուց վել 
է Կո մի տեի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել 
է Ար թուր Կա րա պետ յա նից բռնա գան ձել 98.350 ՀՀ դրամ:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով հայ ցը, պատ ճա ռա բա նել է, որ «Ար թուր Կա րա պետ յա նի կող
մից ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կա պա նի ՏՀՏ է ներ կա յաց վել 2016թ. 2րդ, 3րդ  եռամս յակ նե րի հի փո թե
քա յին վար կի վճար ված գու մար նե րի վար կա ռուի վճա րած եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի 
վե րա բեր յալ դի մում ներ, սա կայն ի խախ տումն ՀՀ Կա ռա վա րու թյան 19.05.2015թ. թիվ 205ն  
որոշ մամբ հաս տատ ված կար գի 5րդ կե տի ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Կա պա նի ՏՀՏ չի ներ կա յաց րել Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան 
բնա կե լի շեն քը կա ռու ցա պա տո ղի կող մից տրված տե ղե կանք բնա կա րանն ան մի ջա պես 
կա ռու ցա պա տո ղից ձեռք բեր ված լի նե լու մա սին, կամ ան հա տա կան բնա կե լի տան շի նա րա
րու թյան թույլտ վու թյուն։ Արդ յուն քում Ար թուր Կա րա պետ յա նին 2016թ. 2րդ, 3րդ  եռամս յակ
նե րի ընդ հա նուր 98,350 ՀՀ դրամ եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը՝ ձեռք է բե րել՝ ան հիմն, 
այ սինքն հարս տա ցումն անօ րի նա կան է», «(...) ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա մուտ ների կո մի տեն գի
տեր եկամ տա հար կի վե րա դար ձի պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին, որ նշված գու
մար նե րը պա տաս խա նո ղին տվել է ի կա տա րումն գո յու թյուն չու նե ցող պար տա վո րու թյան, 
որի հիմ քով էլ (...) պա տաս խա նո ղի կող մից ան հիմն հարս տաց ված գու մար նե րը են թա կա չեն 
վե րա դարձ ման»։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը 
թո ղել է ան փո փոխ՝ ըստ էու թյան հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րը։
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին և եզ րա հան-
գում նե րին, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ար թուր Կա րա պետ յա նը 23.09.2016 թվա կա նին և 
31.10.2016 թվա կա նին Կո մի տեի Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյուն է ներ կա-
յաց րել 2016 թվա կա նի 2-րդ և 3-րդ  եռամս յակ նե րում հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման 
հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով վար կա ռուի վճա րած եկամ տա յին հար-
կի վե րա դար ձի վե րա բեր յալ դի մում ներ։

Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան պե տի կող մից 24.09.2016 թվա կա նին 
և 01.11.2016 թվա կա նին կազմ վել են «Եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ կա տա-
րե լու մա սին» հա մա պա տաս խա նա բար թիվ 102 և 142 եզ րա կա ցու թյուն նե րը, և ՀՀ պե-
տա կան բյու ջեից Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ վել է ընդ հա նուր 98.350 ՀՀ դրամ 
գու մար:

Սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ար թուր Կա րա պետ յա նի կող մից 23.09.2016 թվա կա նին 
և 31.10.2016 թվա կա նին Կո մի տեի Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյուն ներ կա-
յաց ված դի մում նե րի հի ման վրա հա րուց վել են վար չա կան վա րույթ ներ, որոնք եզ րա փակ-
վել են բա րեն պաստ վար չա կան ակ տե րի ըն դուն մամբ՝ 24.09.2016 թվա կա նի և 01.11.2016 
թվա կա նի «Եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ կա տա րե լու մա սին» հա մա պա-
տաս խա նա բար թիվ 102 և 142 եզ րա կա ցու թյուն ներ։ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
նշված վար չա կան ակ տերն օրեն քով սահ ման ված կար գով ոչ իրա վա չափ ճա նաչ ված չլի-
նե լու պայ ման նե րում (դրանք ոչ իրա վա չափ ճա նաչ ված լի նե լու փաստ չի վկա յա կոչ վել և 
հա մա պա տաս խան ապա ցույց չի ներ կա յաց վել Կո մի տեի կող մից), սույն գոր ծի քննու թյան 
շրջա նակ նե րում էլ դա տա րան նե րը պետք է ել նեն այդ վար չա կան ակ տե րի իրա վա չա փու-
թյան կան խա վար կա ծից՝ կաս կա ծի տակ չդնե լով դրանց իրա վա չա փու թյու նը։ Ուս տի ի կա-
տա րումն քննարկ վող վար չա կան ակ տե րի Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ ված ընդ-
հա նուր 98.350 ՀՀ դրամ գու մա րը որևէ պա րա գա յում չի կա րող որակ վել ան հիմն հարս-
տա ցում։ Դա իր հեր թին նշա նա կում է, որ այդ գու մար նե րը չեն կա րող վե րա դարձ վել որ-
պես ան հիմն հարս տա ցում։ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման պայ ման նե րում 
Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ ված (տրա մադր ված) գու մար նե րը որ պես ան հիմն 
հարս տա ցում վե րա դարձ ման են թա կա լի նե լու վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի փաս տար կը 
չի կա րող հիմ նա վոր լի նել։

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը 
Կո մի տեի հայ ցը մերժ ման են թա կա լի նե լու հիմ քում դրել են ոչ թե վե րը նշված պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րը, այլ՝ ըստ էու թյան գնա հա տա կան տա լով օրեն քով սահ ման ված կար-
գով ոչ իրա վա չափ չճա նաչ ված վար չա կան ակ տե րին, դրանք հա մա րել են ոչ իրա վա չափ, 
իսկ ի կա տա րումն այդ ակ տե րի Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ ված (տրա մադր ված) 
գու մար նե րը որա կել են ան հիմն հարս տա ցում, ապա քննար կե լով ան հիմն հարս տա ցում 
հան դի սա ցող գու մար նե րը վե րա դարձ ման են թա կա լի նե լու հար ցը, գտել են, որ դրանք են-
թա կա չեն վե րա դարձ ման՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Կո մի տեն գի տեր հա մա պա տաս խան 
պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին։ Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
տվյալ դեպ քում ան հիմն հարս տաց ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում առ հա սա րակ չի 
կա րող քննարկ վել Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ ված (տրա մադր ված) գու մար նե րը 
որ պես ան հիմն հարս տա ցում վե րա դարձ ման են թա կա լի նե լու հար ցը։ 

Ինչ վե րա բե րում է բո ղո քա բե րի այն փաս տար կին, որ վար չա կան մար մի նը, կրե լով 
պար տա կա նու թյուն հա վաս տի հա մա րե լու ան ձի կող մից ներ կա յաց ված տվյալ նե րը, ուղ-
ղա կիո րեն կրել է նաև պա հանջ ված գու մար նե րը վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյուն, 
ապա Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ այդ գու մար ներն Ար թուր Կա րա պետ յա նին 
վե րա դարձ վել (տրա մադր վել) են օրեն քով սահ ման ված կար գով ոչ իրա վա չափ չճա նաչ-
ված (հետևա բար են թադր վում է՝ իրա վա չափ) վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա, իսկ թե 
ինչ պես, ինչ տվյալ նե րի և փաս տաթղ թե րի հի ման վրա են այդ վար չա կան ակ տերն ըն-
դուն վել, նշված հար ցե րը սույն գոր ծով քննու թյան առար կա չեն։
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Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար։ Հետևա բար սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ 
է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով սահ ման ված վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժե լու և ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակտն 
օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լու լիա զո րու թյու նը: Միա ժա մա նակ նկա տի ունե նա լով, որ Վե-
րա քննիչ դա տա րա նի՝ գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տը սխալ է պատ-
ճա ռա բան ված՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը սույն որոշ մամբ պատ ճա ռա բա նում է Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը:

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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են «Դա-
տա կան ծախ սե րը» վեր տա ռու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
10-րդ գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Կո մի տեի կող մից վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե-
տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գա յում դա տա կան ծախ սե րի հար ցը պետք է հա-
մա րել լուծ ված՝ նկա տի ու նե նա լով, որ վեր ջի նիս բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել։ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 15.11.2019 
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. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-

կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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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 տի կող մից թիվ ՍԴ/0431/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով  

23.10.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 23.10.2020 թվա կա նին քննե լով ՀՀ պե-
տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 15.11.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ, ըստ հայ ցի Կո մի տեի 
ընդ դեմ Ար թուր Կա րա պետ յա նի՝ 98.350 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, նույն 
պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը 
մեր ժել, ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 15.11.2019 թվա կա նի որո շու մը թող-
նել օրի նա կան ուժի մեջ՝ որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ս. Ան տոն յանս, Ա. 
Բար սեղ յանս, Տ. Պետ րոս յանս, Էդ. Սե դրակ յանս հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ-
մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար ծի քի 
հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 
9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման վե րա բեր-
յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Ար թուր Կա րա պետ յա նից բռնա գան ձել 

98.350 ՀՀ դրամ:
ՀՀ Ս յու նի քի մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Թու ման-

յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 19.07.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:
ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 

15.11.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 
19.07.2019 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 
հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ կե տը և 1099-րդ հոդ վա ծը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Ան հիմն հարս տաց ման հետևան քով պար տա վո րու թյան առա ջաց ման հա մար 

անհրա ժեշտ է եր կու վա վե րա պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը, այն է՝ 
անձն ուրի շի հաշ վին պետք է ձեռք բե րի կամ խնա յի գույք, գույ քի ձեռք բե րու մը կամ 
խնա յու մը պետք է տե ղի ունե նա իրա վա կան հիմ քի բա ցա կա յու թյամբ։ Ար թուր Կա-
րա պետ յա նը ՀՀ պե տա կան բյու ջեից ձեռք է բե րել 98.350 ՀՀ դրա մի չա փով գու մար, 
որ պի սի պա րա գա յում առ կա է վե րը նշված վա վե րա պայ ման նե րից առա ջի նը։ Նշ ված 
հան գա ման քը հաս տատ ված է հա մար վել Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից։ Մինչ դեռ 
ան կախ այն հան գա ման քից, որ տվյալ ձեռք բե րու մը սույն գոր ծով պա տաս խա նո ղի 
հա մար դի տարկ վում է անօ րի նա կան հարս տա ցում, Դա տա րա նը գոր ծի փաս տա կան 
հան գա մանք նե րը վեր լու ծել է այն եղա նա կով, որ ան հիմն հարս տաց ման գու մար նե րը 
են թա կա չեն վե րա դարձ ման։

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը պատ շաճ վեր լու ծու թյան չի ար-
ժա նաց րել այն հան գա ման քը, որ խնդրո առար կա գու մարն ստա նա լու իրա վունք սույն 
գոր ծով պա տաս խա նո ղը չի ունե ցել։ Դա տա րա նը շեշ տա դրել է այն, որ Կո մի տեն նման 
գու մա րի վե րա դար ձը չպետք է կա տա րեր, մինչ դեռ չի ան դրա դար ձել այն հան գա ման քին, 
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որ Ար թուր Կա րա պետ յանն առ հա սա րակ չի ունե ցել նման դրա մա կան մի ջոց ներ ստա նա-
լու իրա վունք:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Ար թուր Կա րա պետ յա նը տեղ յակ է եղել 
խնդրո առար կա բնա կա րա նը ոչ թե կա ռու ցա պա տո ղից, այլ՝ երկ րոր դա յին շու կա յից գնե-
լու մա սին, ին չը նշա նա կում է, որ Ար թուր Կա րա պետ յա նը գի տակց ված գոր ծո ղու թյուն նե-
րով փոր ձել է մո լո րեց նել վար չա կան մարմ նին, որ պես զի օգտ վի այն իրա վուն քից, որն 
օրեն քով իրեն վե րա պահ ված չէ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
1099-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չէ, քա նի որ բա ցառ վում է հար կա յին 
մարմ նի կող մից պար տա վո րու թյան գո յու թյուն չու նե նա լու հան գա ման քին տի րա պե տե լու 
պայ մա նը. վար չա կան մար մի նը, կրե լով պար տա կա նու թյուն հա վաս տի հա մա րե լու ան ձի 
կող մից ներ կա յաց ված տվյալ նե րը, ուղ ղա կիո րեն կրել է նաև պա հանջ ված գու մար նե րը 
վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյուն:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 15.11.2019 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն, կամ գործն ուղար կել նոր քննու-
թյան՝ սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա վալ:

3. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) 05.04.2016 թվա կա նին Ար թուր Կա րա պետ յա նի, Հո վա կիմ Կա րա պետ յա նի և «Արդ-
շին բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) միջև կնքված թիվ ՎՊ 16/796-08 վար կա յին պայ մա-
նագ րի հա մա ձայն՝ Բան կը պար տա վոր վել է Ար թուր Կա րա պետ յա նին և Հո վա կիմ Կա րա-
պետ յա նին տրա մա դրել նպա տա կա յին վարկ՝ Ս յու նի քի մար զի Կա պան քա ղա քի Բա ղա-
բերդ թա ղա մա սի թիվ 2ա շեն քի թիվ 91 բնա կա րան և Ս յու նի քի մար զի Կա պան քա ղա քի 
Մ. Պապ յան փո ղո ցի թիվ 15 շեն քի թիվ 4 բնա կա րան հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ-
քե րը ձեռք բե րե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-23).

2) նույն օրն Ալ բերտ Ղոն յա նի (վա ճա ռող), Ն վարդ Մար տի րոս յա նի (վա ճա ռող), Ար-
թուր Կա րա պետ յա նի (գնորդ, վար կա ռու և գրա վա տու), Գա յա նե Ավագ յա նի (գնորդ և 
գրա վա տու), Հո վա կիմ Կա րա պետ յա նի (վար կա ռու) և Բան կի (վար կա տու և գրա վա ռու) 
միջև կնքված ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի և գրա վի (հի փո թե քի) թիվ ԳՊ 16/426-08 
պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ալ բերտ Ղոն յա նը և Ն վարդ Մար տի րոս յա նը պար տա վոր վել 
են Ար թուր Կա րա պետ յա նի և Գա յա նե Ավագ յա նի սե փա կա նու թյա նը հանձ նել Ս յու նի քի 
մար զի Կա պան քա ղա քի Մ. Պապ յան փո ղո ցի թիվ 15 շեն քի թիվ 4 հաս ցեում գտնվող 
բնա կա րա նը, վեր ջին ներս էլ պար տա վոր վել են սե փա կա նու թյան իրա վուն քով ըն դու նել 
նշված ան շարժ գույ քը և վ ճա րել պայ մա նա վոր ված գի նը։ Ար թուր Կա րա պետ յա նի և Գա-
յա նե Ավագ յա նի՝ նշված պայ մա նագ րից ծա գող սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 11.04.2016 
թվա կա նին գրանց վել է (հա տոր 1-րդ, գ.թ. 24-37, 54-55).

3) Ար թուր Կա րա պետ յա նը 23.09.2016 թվա կա նին և 31.10.2016 թվա կա նին Կո մի տեի 
Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյուն է ներ կա յաց րել 2016 թվա կա նի 2-րդ և 
3-րդ  եռամս յակ նե րում հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի 
գու մար նե րի չա փով վար կա ռուի վճա րած եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի վե րա բեր յալ 
դի մում ներ (հա տոր 1-րդ, գ.թ. 40, 49).

4) Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան պե տի կող մից 24.09.2016 թվա կա-
նին և 01.11.2016 թվա կա նին կազմ վել են «Եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ կա-
տա րե լու մա սին» հա մա պա տաս խա նա բար թիվ 102 և 142 եզ րա կա ցու թյուն նե րը (հա տոր 
1-րդ, գ.թ. 39, 48), որոնց հի ման վրա ՀՀ պե տա կան բյու ջեից Ար թուր Կա րա պետ յա նին 
վե րա դարձ վել է ընդ հա նուր 98.350 ՀՀ դրամ գու մար (ան վի ճե լի փաստ).

5) Կո մի տեի կող մից Ար թուր Կա րա պետ յա նին ուղղ ված «Վե րա դարձ ված եկամ տա յին 
հար կի գու մար նե րի վճար ման վե րա բեր յալ» 29.11.2017 թվա կա նին ել քագրված ծա նուց-
մամբ հայտն վել է, որ վեր ջի նիս վե րա դարձ ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը չեն հա-
մա պա տաս խա նում «Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8.2-րդ հոդ վա ծի և ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 205-Ն որոշ ման պա հանջ նե րին՝ բնա կա րա նը ձեռք 
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չի բեր վել ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից։ Հետևա բար հի պո թե քա յին վար կի վճար ված 
տո կոս նե րի չա փով եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման նպա տա կով հար կա-
յին մար մին չի ներ կա յաց վել ՀՀ տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ մաբ նա-
կա րան բնա կե լի շեն քը կա ռու ցա պա տո ղի կող մից տրված տե ղե կանք բնա կա րանն ան-
մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից ձեռք բեր ված լի նե լու մա սին (ան հա տա կան բնա կե լի տան 
շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն)։ Ուս տի Ար թուր Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց վել է, որ վե-
րա դարձ ված 98.350 ՀՀ դրա մը ծա նու ցու մը ստա նա լուց հե տո 10-օր յա ժամ կե տում պետք 
է վճար վի ՀՀ կենտ րո նա կան գան ձա պե տա րա նի եկամ տա յին հար կի հա մա պա տաս խան 
հաշ վե հա մա րին: Միևնույն ժա մա նակ նույն գրու թյամբ հայտն վել է, որ նշված ժամ կե տում 
վճա րում չկա տա րե լու դեպ քում գու մա րը կբռնա գանձ վի դա տա կան կար գով (հա տոր 
1-րդ, գ.թ. 56):

4. Հա տուկ կար ծի քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ար թուր Կա րա պետ յա նը 23.09.2016 թվա կա նին և 

31.10.2016 թվա կա նին Կո մի տեի Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյուն է ներ կա-
յաց րել 2016 թվա կա նի 2-րդ և 3-րդ  եռամս յակ նե րում հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման 
հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով վար կա ռուի վճա րած եկամ տա յին հար-
կի վե րա դար ձի վե րա բեր յալ դի մում ներ։

Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան պե տի կող մից 24.09.2016 թվա կա նին 
և 01.11.2016 թվա կա նին կազմ վել են «Եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ կա տա-
րե լու մա սին» հա մա պա տաս խա նա բար թիվ 102 և 142 եզ րա կա ցու թյուն նե րը, և ՀՀ պե տա-
կան բյու ջեից Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ վել է ընդ հա նուր 98.350 ՀՀ դրամ գու-
մար: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ար թուր Կա րա պետ յա նի կող մից 23.09.2016 
թվա կա նին և 31.10.2016 թվա կա նին Կո մի տեի Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես-
չու թյուն ներ կա յաց ված դի մում նե րի հի ման վրա հա րուց վել են վար չա կան վա րույթ ներ, 
որոնք եզ րա փակ վել են բա րեն պաստ վար չա կան ակ տե րի ըն դուն մամբ՝ 24.09.2016 թվա-
կա նի և 01.11.2016 թվա կա նի «Եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ կա տա րե լու մա-
սին» հա մա պա տաս խա նա բար թիվ 102 և 142 եզ րա կա ցու թյուն ներ։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշված վար չա կան ակ տերն օրեն քով սահ ման ված 
կար գով ոչ իրա վա չափ ճա նաչ ված չլի նե լու պայ ման նե րում (դրանք ոչ իրա վա չափ ճա նաչ-
ված լի նե լու փաստ չի վկա յա կոչ վել և հա մա պա տաս խան ապա ցույց չի ներ կա յաց վել Կո-
մի տեի կող մից), սույն գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում էլ դա տա րան նե րը պետք է ել նեն 
այդ վար չա կան ակ տե րի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծից՝ կաս կա ծի տակ չդնե լով 
դրանց իրա վա չա փու թյու նը։ Ուս տի ի կա տա րումն քննարկ վող վար չա կան ակ տե րի՝ Ար-
թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ ված ընդ հա նուր 98.350 ՀՀ դրամ գու մա րը որևէ պա-
րա գա յում չի կա րող որակ վել ան հիմն հարս տա ցում։ Դա իր հեր թին նշա նա կում է, որ 
այդ գու մար նե րը չեն կա րող վե րա դարձ վել որ պես ան հիմն հարս տա ցում։ Վճռա բեկ դա-
տա րա նի գնա հատ մամբ նման պայ ման նե րում Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ ված 
(տրա մադր ված) գու մար նե րը որ պես ան հիմն հարս տա ցում վե րա դարձ ման են թա կա լի նե-
լու վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի փաս տար կը չի կա րող հիմ նա վոր լի նել։

Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նի դա-
տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյու նը գտել է, որ Կո մի տեի վճռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր չէ և 
են թա կա է մերժ ման։ Հա մա ձայնե լով որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի հետ, հայտ նում ենք մեր 
ան հա մա ձայ նու թյու նը դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բեր յալ։

Հա մա դրե լով վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից որ պես վար չա կան ակտ որակ ված հիշ-
յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 205-Ն որոշ-
մամբ հաս տատ ված «Հի պո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի 
գու մար նե րի չա փով վար ձու աշ խա տող նե րի, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի և նո տար նե րի 
կող մից վճար ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման» կար գի իրա վա կար-
գա վո րում նե րի և վճ ռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման մեջ վկա յա կոչ ված նա խա դե պա յին որո-
շում նե րի հետ պետք է փաս տենք, որ դրանք չեն կա րող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
իրա վա կան հա մա կար գում դիտ վել որ պես վար չա կան ակտ հետևյալ նկա տա ռում նե րով.
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«Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
օրեն քով սահ ման ված կար գով վճար ված (այդ թվում՝ հար կա յին գոր ծա կա լի մի ջո ցով վճար-
ված) եկամ տա յին հար կը վե րա դարձ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
կա ռուց ված կամ կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քում ան մի ջա պես կա ռու ցա-
պա տո ղից, ինչ պես նաև պե տու թյան և (կամ) հա մայն քի կող մից իրա կա նաց վող բնա կա րա-
նա յին ապա հո վու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում պե տու թյու նից կամ հա մայն քից բնա կա-
րան ձեռք բե րե լու կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ան հա տա կան բնա կե-
լի տուն կա ռու ցե լու նպա տա կով վար ձու աշ խա տո ղի, ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ և նո տա րի 
կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դենտ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նից 
2014 թվա կա նի նո յեմ բե րի 1-ից հե տո ստաց ված և փաս տա ցի բնա կա րա նի ձեռք բեր մա նը 
կամ ան հա տա կան բնա կե լի տան կա ռուց մանն ուղղ ված հի փո թե քա յին վար կի սպա սարկ-
ման հա մար վճար վող տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով, բայց ոչ ավե լի, քան՝

1) հա մա պա տաս խան եռամս յա կի ըն թաց քում տվյալ վար ձու աշ խա տո ղին վճար վող 
աշ խա տա վար ձից և  դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րից հաշ վարկ ված եկամ տա յին 
հար կի գու մա րը.

2) հա մա պա տաս խան հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կամ 
նո տա րի կող մից հաշ վարկ ված եկամ տա յին հար կի գու մա րը:

«Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8.2-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ վար ձու աշ խա տո ղին, ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը և նո տա րին 
եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման 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 թյու նը 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 205-Ն որոշ մամբ հաս տա տել է «Հի-
պո թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով 
վար ձու աշ խա տող նե րի, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի և նո տար նե րի կող մից վճար ված 
եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման» կար գը (այ սու հետ՝ Կարգ)։

Կար գի 5-րդ կե տը սահ մա նում է հար կա յին մարմ նի կող մից հի պո թե քա յին վար-
կի վճար ված տո կոս նե րի չա փով առա ջին ան գամ եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե-
րա դարձ ման նպա տա կով վար կա ռուն հար կա յին (տա րած քա յին) մար մին ներ կա յաց վող 
փաս տաթղ թե րի և  դրանց լու սա պատ ճեն նե րի ան վա նա ցան կը։

Կար գի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հե տա գա հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ ված նե րում 
վճար ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րը վե րա դարձ նե լու հա մար վար կա ռուն հար կա-
յին (տա րած քա յին) մար մին է ներ կա յաց նում եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի հա մար հար-
կա յին մարմ նի կող մից սահ ման ված ձևի դի մում՝ ապա հո վե լով միայն նույն կար գի 5-րդ 
կե տի 5-րդ  են թա կե տով սահ ման ված պա հանջ նե րը, եթե մինչև այդ ներ կա յաց ված՝ նույն 
կար գի 5-րդ կե տով պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյու նը մնա ցել է ան փո փոխ։

Կար գի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն կար գի 5-րդ կե տում նշված փաս տաթղ թե րում 
առ կա տե ղե կատ վու թյան փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում վար կա ռուն պար տա վոր է փո փո-
խու թյան կա տար ման եռամս յա կին հա ջոր դող ամս վա 20-ից ոչ ուշ դրա մա սին տե ղե կաց-
նել հար կա յին (տա րած քա յին) մարմ նին՝ ներ կա յաց նե լով փո փո խու թյուն նե րը հա վաս տող 
փաս տաթղ թե րը:

Կար գի 8-րդ կե տի հա մա ձայն՝ եկամ տա յին հար կի վե րա դարձ ման մա սին դի մու մը 
մերժ վում է, եթե այն ներ կա յաց նե լու պա հին հա մա պա տաս խան եռամս յա կի ըն թաց քում 
տվյալ վար ձու աշ խա տո ղին վճար վող աշ խա տա վար ձից և  դրան հա վա սա րեց ված վճա-
րում նե րից հաշ վարկ ված կամ հա մա պա տաս խան հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ան հատ 
ձեռ նար կա տի րոջ կամ նո տա րի կող մից հաշ վարկ ված եկամ տա յին հար կի գու մար ներն 
ամ բող ջու թյամբ մար ված չեն, և (կամ), եթե չեն ներ կա յաց վել նույն կար գի 5-7-րդ կե տե-
րով պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը: Եկամ տա յին հար կի վե րա դարձ ման մա սին դի մու մը 
հար կա յին (տա րած քա յին) մարմ նի կող մից մերժ վե լու դեպ քում դի մու մը ներ կա յաց նե լուն 
հա ջոր դող հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում մերժ ման հիմ քե րի մա սին ծա նուց վում 
է վար կա ռուին:

Կար գի 9րդ կե տի հա մա ձայն՝ եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձի մերժ ման հիմ քե րի 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում հար կա յին (տա րած քա յին) մար մի նը դի մու մը ներ կա յաց նե լուն 
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հա ջոր դող հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում կազ մում է տվյալ հաշ վե տու ժա մա
նա կա հատ վա ծի հա մար վե րա դարձ վող գու մա րի վե րա բեր յալ հար կա յին մարմ նի կող մից 
սահ ման ված ձևի եզ րա կա ցու թյուն և ուղար կում է վե րա դաս հար կա յին մար մին՝ եզ րա կա
ցու թյուն նե րի հի ման վրա վե րա դար ձը, օրեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան, կա տա րե լու հան գա մանք ներն ստու գե լու և հաշ վա ռում իրա կա նաց նե լու հա մար:

Կար գի 10րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա տար վող վե րա դար ձը վե րա դաս հար կա յին մարմ նի 
կող մից ըն դուն վե լու դեպ քում ոչ ուշ, քան եզ րա կա ցու թյունն ստա նա լու օր վան հա ջոր դող 
հին գե րորդ աշ խա տան քա յին օրը գան ձա պե տա րան է ներ կա յաց վում վճար ման հանձ նա
րա րա կան: Վե րա դաս հար կա յին մարմ նի կող մից եկամ տա յին հար կի վե րա դար ձը մերժ
վե լու դեպ քում եզ րա կա ցու թյունն ստա նա լու օր վան հա ջոր դող հինգ աշ խա տան քա յին օր
վա ըն թաց քում՝ մերժ ման հիմ քե րի մա սին կազմ ված տե ղե կան քը՝ ար ձա նագ րու թյան հետ 
միա սին, վե րա դարձ վում է այն ներ կա յաց րած հար կա յին (տա րած քա յին) մար մին՝ մերժ ման 
հիմ քե րի մա սին վար կա ռուին ծա նու ցե լու հա մար:

Կար գի 12րդ կե տի հա մա ձայն՝ հանձ նա րա րա կա նը ներ կա յաց նե լու օր վա նից հե տո 
երեք աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում վե րա դարձ վող գու մա րը փո խանց վում է վար կա
ռուի բան կա յին հաշ վին:

Վե րոգրյալ իրա վա կար գա վո րում նե րից հետևում է, որ եկամ տա հար կի վե րա դար ձի 
առնչու թյամբ իրա կա նաց վող վար չա րա րու թյու նը սկսվում է սահ ման ված կար գով տա-
րած քա յին հար կա յին տես չու թյուն հա մա պա տաս խան դի մու մի ներ կա յաց մամբ և ավարտ-
վում վե րա դաս հար կա յին մարմ նի կող մից գան ձա պե տա րան ներ կա յաց վող վճար ման 
հանձ նա րա րագ րով կամ դի մո ղին եկամ տա հար կի վե րա դար ձի մերժ ման պատ ճառ նե րի 
մա սին գրա վոր ծա նու ցու մով։ Այ սինքն Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման պատ ճա ռա բա նա-
կան մա սում որ պես վար չա կան ակտ բնու թագրված 24.09.2016թ. և 01.11.2016թ. կազմ ված 
«Եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ կա տա րե լու մա սին» թիվ 102 և 142 եզ րա-
կա ցու թյուն նե րը չեն եզ րա փա կում սկսված վար չա րա րու թյու նը և վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից նախ կի նում ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րից ել նե լով չեն կա րող 
դիտ վել որ պես վար չա կան ակտ:

Տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան պե տի կող մից վե րա դաս հար կա յին մարմ նին 
տրված եզ րա կա ցու թյան բո վան դա կու թյան ուսում նա սի րու թյու նից հետևում է, որ տվյալ 
փաս տա թուղ թը ըն դա մե նը հա վաս տում է դի մո ղի կող մից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե-
րի լրի վու թյու նը, ներ կա յաց ված տե ղե կու թյուն նե րի իս կու թյու նը, և այդ եզ րա կա ցու թյան 
հի ման վրա վե րա դաս հար կա յին մարմ նի կող մից գան ձա պե տա րա նին վճար ման հանձ
նա րա րա գիր ներ կա յաց նե լը պար տա դիր չէ, քա նի որ տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան 
դրա կան եզ րա կա ցու թյան պայ ման նե րում վե րա դաս հար կա յին մար մի նը կա րող է որո-
շել չվե րա դարձ նել եկամ տա հար կի գու մա րը՝ դի մո ղին ծա նու ցե լով մերժ ման հիմ քե րի և 
պատ ճառ նե րի մա սին՝ չկա յաց նե լով գրա վոր վար չա կան ակտ։

Կա ռա վա րու թյան կող մից ըն դուն ված Կար գի իրա վա կար գա վո րում նե րից բխում է, որ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 205-Ն որոշ մամբ հաս տատ ված «Հի պո-
թե քա յին վար կի սպա սարկ ման հա մար վճար ված տո կոս նե րի գու մար նե րի չա փով վար ձու 
աշ խա տող նե րի, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի և նո տար նե րի կող մից վճար ված եկամ տա յին 
հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման» կար գի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ վար չա-
րա րու թյու նը սկսվում է դի մող կող մից հա մապա տաս խան դի մում ներ կա յաց նե լով և դի-
մու մը Կար գի պա հանջ նե րին բա վա րա րե լու դեպ քում ավարտ վում է Գան ձա պե տա րան 
վճար ման հանձ նա րա րա գիր ներ կա յաց նե լով կամ եկամ տա հար կի վե րա դար ձը մեր ժե լով՝ 
դի մո ղին ծա նու ցե լով մերժ ման պատ ճառ նե րի մա սին։ Նշ ված գոր ծըն թա ցում բա ցա կա-
յում է գրա վոր վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հան գա ման քը։

Վե րա դաս հար կա յին մարմ նին ուղղ ված տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան գրա-
վոր եզ րա կա ցու թյու նը վար չա կան ակտ դի տե լու դեպ քում պետք է ըն դու նենք, որ գրա վոր 
վար չա կան ակտ պետք է հա մար վի նաև Կո մի տեի կող մից Ար թուր Կա րա պետ յա նին ուղղ-
ված «Վե րա դարձ ված եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վճար ման վե րա բեր յալ» 29.11.2017 
թվա կա նի ծա նու ցու մը, որով հայտն վել է, որ «վե րա դարձ ված եկամ տա յին հար կի գու մար-
նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում «Եկամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8.2-րդ հոդ վա ծի 
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և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 19.02.2015 թվա կա նի թիվ 205-Ն որոշ ման պա հանջ նե րին՝ բնա կա-
րա նը ձեռք չի բեր վել ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից։ Հետևա բար հի պո թե քա յին վար-
կի վճար ված տո կոս նե րի չա փով եկամ տա յին հար կի գու մար նե րի վե րա դարձ ման նպա-
տա կով հար կա յին մար մին չի ներ կա յաց վել ՀՀ տա րած քում կա ռուց ված կամ կա ռուց վող 
բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շեն քը կա ռու ցա պա տո ղի կող մից տրված տե ղե կանք՝ բնա կա-
րանն ան մի ջա պես կա ռու ցա պա տո ղից ձեռք բեր ված լի նե լու մա սին (ան հա տա կան բնա-
կե լի տան շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն)։ Ուս տի Ար թուր Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց վել 
է, որ վե րա դարձ ված 98.350 ՀՀ դրա մը ծա նու ցու մը ստա նա լուց հե տո 10-օր յա ժամ կե տում 
պետք է վճար վի ՀՀ կենտ րո նա կան գան ձա պե տա րա նի եկամ տա յին հար կի հա մա պա-
տաս խան հաշ վե հա մա րին: Նույն գրու թյամբ հայտն վել է, որ նշված ժամ կե տում վճա րում 
չկա տա րե լու դեպ քում գու մա րը կբռնա գանձ վի դա տա կան կար գով»։

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյամբ հիմ նա վոր չենք հա մա րում որոշ մամբ կա տար-
ված իրա վա կան վեր լու ծու թյու նը և եզ րա հան գու մը «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 64-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լիու թյան հետ կապ ված, 
քա նի որ նշված հոդ վա ծի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է բա ցա ռա պես գրա վոր վար չա-
կան ակ տի ան վա վեր ճա նաչ ման և ան վա վե րու թյան հետևանք ներ կի րա ռե լու հետ։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1092-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 խնա յել է այն (ձեռք բե րո ղը), պար տա վոր 
է տու ժո ղին վե րա դարձ նել ան հիմն ձեռք բե րած կամ խնա յած գույ քը (ան հիմն հարս տա-
ցու մը), բա ցա ռու թյամբ սույն օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Նշ ված հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ ան հիմն հարս տաց ման իրա վա-
հա րա բե րու թյունն առ կա է այն դեպ քում, երբ ձեռք բե րո ղը գույք է ձեռք բե րել կամ խնա յել 
առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի։ Ընդ 
որում «այլ իրա վա կան ակ տեր» ձևա կեր պու մը նշված նոր մում տրվել է ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 4-րդ հոդ վա ծում գոր ծած ված «այլ իրա վա կան ակ տեր» հաս կա ցու թյան 
իմաս տով, այ սինքն՝ տվյալ դեպ քում օրենս դիրն ի նկա տի ունի քա ղա քա ցիա կան իրա-
վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ իրա վա կան ակ տե րը։ Վար չա կան ակ տե րը տվյալ նոր-
մում գոր ծած ված «այլ իրա վա կան ակ տեր» հաս կա ցու թյան մեջ նե րառ ված չեն։ Այ սինքն՝ 
եթե ան գամ ձեռք բե րո ղը գույ քը ձեռք է բե րել կամ խնա յել վար չա կան ակ տի հի ման վրա, 
սա կայն առանց օրեն քով, այլ իրա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ-
քե րի, ապա միևնույն է, ան հիմն հարս տաց ման իրա վա հա րա բե րու թյուն ներն առ կա են, 
ուս տի դրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի են ան հիմն հարս տաց ման վե րա բեր յալ ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օրենսգրքի իրա վա կար գա վո րում նե րը։ Հետևա բար, հիմ նա վոր չէ որոշ ման այն 
հետևու թյու նը, որ տվյալ դեպ քում Ար թուր Կա րա պետ յա նին վե րա դարձ ված գու մա րը չի 
կա րող որակ վել որ պես ան հիմն հարս տա ցում։ Այլ բան է, որ ան հիմն հարս տաց ման այդ 
գու մա րը են թա կա չէ վե րա դարձ ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1099-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տի հա մա ձայն, ըստ որի որ պես ան հիմն հարս տա ցում են թա կա չեն վե րա դարձ-
ման ի կա տա րումն գո յու թյուն չու նե ցող պար տա վո րու թյան տրված գու մար նե րը։ Այ սինքն՝ 
Կո մի տեն իր վկա յա կո չած փաս տա կան հան գա մանք նե րի պայ ման նե րում պար տա վո րու-
թյուն չու ներ վի ճարկ վող գու մա րը Ար թուր Կա րա պետ յա նին տրա մա դրե լու, և այդ գու մա-
րը վեր ջի նիս կող մից են թա կա չէ վե րա դարձ ման, քա նի որ այն Կո մի տեի կող մից նրան է 
տրվել ի կա տա րումն գո յու թյուն չու նե ցող պար տա վո րու թյան։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա գտնում ենք որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման՝ վե րը 
շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ս. Ան տոն յան Ա. Բար սեղ յան
Տ. Պետ րոս յան Էդ. Սե դրակ յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԴ/2440/02/18 
 2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԴ/2440/02/18
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Չի լին գար յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Խա ռատ յան

Մ. Հար թեն յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ա. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Ան նա Վար դան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ավե տիս Քա-

լաշ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.03.2019 թվա-
կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Աշոտ Ղա զար յա նի ընդ դեմ Ան նա Վար դան յա նի՝ երե խա-
յին մշտա կան բնա կու թյան վայր ան հա պաղ վե րա դարձ նե լուն կար գա դրե լու պա հան ջի 
մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Աշոտ Ղա զար յա նը պա հան ջել է կար գա դրել Ան նա Վար դան-

յա նին երե խա յին՝ Մարկ Աշո տի Ղա զար յա նին, ան հա պաղ վե րա դարձ նել իր մշտա կան 
բնա կու թյան վայր՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, Նո վո ռո սիյսկ քա ղաք, Ձեր ժինս կու թիվ 7 
հաս ցե: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ե. Եսո յան) (այ-
սու հետ՝ Դա տա րան) 14.11.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
18.03.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Աշոտ Ղա զար յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, և 
Դա տա րա նի 14.11.2018 թվա կա նի վճի ռը փո փոխ վել է՝ հայ ցը բա վա րար վել է և կար գադր-
վել է Ան նա Վար դան յա նին՝ 25.02.2015 թվա կա նին ծնված և իր կող մից Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում անօ րի նա կան պահ վող Մարկ Ղա զար յա նին ան հա պաղ վերա դարձ նե-
լու նրա մշտա կան բնա կու թյան վայր՝ «Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, ք. Նո վո ռո սիյսկ, Ձեր-
ժինս կու թիվ 7» հաս ցե:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ան նա Վար դան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Ավե տիս Քա լաշ յա նը։ 

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Աշոտ Ղա զար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Աշոտ Ապ րես յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Երե խա յի մի ջազ գա յին առևանգ ման քա ղա քա

ցիա կան մո տե ցում նե րի մա սին» 25.10.1980 թվա կա նի Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի5 (այ սու հետ՝ 
Հաա գա յի կոն վեն ցիա) 1ին, 3րդ, 5րդ, 12րդ, 20րդ հոդ ված նե րը, «Մար դու իրա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8րդ 
հոդ վա ծը, «Երե խա յի իրա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 3րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 5րդ, 
7րդ, 9րդ, 10րդ, 18րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 36րդ, 37րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ 
ըն տա նե կան օրենսգրքի 41րդ, 42րդ, 49րդ, 51րդ, 54րդ 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 րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի հա մա պա տաս խան 

հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ երե խա յին վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյու-
նը բա ցար ձակ բնույթ չի կրում, և ոչ բո լոր դեպ քե րում է, որ դա տա րա նը պար տա վոր է 
նման կար գա դրու թյուն ար ձա կել: Մաս նա վո րա պես՝ այդ պար տա կա նու թյու նը են թա կա 
է նաև ժամ կե տա յին և բո վան դա կա յին սահ մա նա փա կում նե րի, հատ կա պես այն դեպ քե-
րում, երբ ի հայտ են գա լիս երե խա յի շա հե րին վե րա բե րող հար ցեր, այն ինք նա բե րա բար 
պետք է դառ նա ստեղծ ված իրա վի ճա կի կամ վե ճի առաջ նա հերթ և կարևո րա գույն պայ-
ման, և բո լոր դեպ քե րում առաջ նա յի նը և գե րա կան երե խա յի լա վա գույն շահն է:

Ծ նող նե րը ոչ միայն իրա վունք ունեն, այլև պար տա վոր են դաս տիա րա կել իրենց 
երե խա նե րին, ինչ պես նաև պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում իրենց երե խա նե րի դաս-
տիա րա կու թյան և զար գաց ման հար ցում, ընդ որում՝ այս հար ցե րում ծնող նե րի իրա վունք-
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը հա վա սար են: Երե խա յից առան ձին ապ րող ծնո ղը ևս  
իրա վունք ունի շփվե լու իր երե խա յի 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 խա-
յի շփմա նը, եթե նման շփու մը չի վնա սում երե խա յի 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 շփվե լու իրա վունք, 
իսկ ծնող նե րից առան ձին ապ րե լու հան գա ման քը չի կա րող խո չըն դո տել այդ իրա վուն քի 
պատ շաճ իրա կա նաց մա նը: 

Տվ յալ դեպ քում Վե րա քննիչ դա տա րա նը, խախ տե լով իրա վա կան նոր մե րի պա հանջ-
նե րը, ճիշտ չի գնա հա տել գոր ծում եղած ապա ցույց նե րը և լիո վին ոտ նա հա րել է ինչ պես 
Ան նա Վար դան յա նի՝ որ պես ծնո ղի իրա վունք նե րը, այն պես էլ երե խա յի՝ Մարկ Ղա զար-
յա նի շա հե րը: 

Ինչ պես Դա տա րա նը, այն պես էլ՝ վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել են, որ սույն դեպ-
քում բա ցա կա յում է երե խա յին անօ րի նա կան տե ղա փո խե լու հան գա ման քը, իսկ ինչ 

5 Ընդունվել է 1980 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Միջազգային մասնավոր իրավունքի գծով Հաագայի 
Խորհրդաժողովի տասնչորսերորդ նստաշրջանում, ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 
2006 թվականի հոկտեմբերի 23-ին, Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2007 
թվականի հունիսի 1-ից:
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վե րա բե րում է երե խա յին անօ րի նա կան պա հե լուն, ապա վե րա քննիչ դա տա րա նը պետք է 
ճիշտ գնա հա տեր ըն տա նի քում ստեղծ ված իրա դրու թյու նը: Վե րա քննիչ դա տա րա նը, կա-
յաց նե լով երե խա յին վե րա դարձ նե լու մա սին որո շում, փաս տա ցի զրկել է Ան նա Վար դան-
յա նին իր երե խա յի խնամքն ու դաս տիա րա կու թյունն իրա կա նաց նե լու իրա վուն քից, քա նի 
որ նա ՌԴ չի կա րող մեկ նել, հաշ վի չի առել ծնո ղա կան շա հը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 18.03.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 14.11.2018 թվա-
կա նի վճռին: 

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա ցիո րեն ար ձա նագ րել է, որ սույն իրա վա հա րա բե րու-

թյուն նե րը կար գա վոր վում են Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րով: Վե րա քննիչ դա տա-
րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի 14.11.2018 թվա կա նի վճի ռը, կա յաց րել է օրի նա կան, հիմ-
նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ և վե րա կանգ նել է երե խա յի խախտ-
ված իրա վունք նե րը և շա հե րը: Վե րա քննիչ դա տա րանն օբ յեկ տի վո րեն եզ րա հան գել է, որ 
Մարկ Ղա զար յա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պահ վում է անօ րի նա կան կեր-
պով: Երե խա յին իր մշտա կան բնա կու թյան վայր չվե րա դարձ նելն առա ջին հեր թին խախ-
տում է Մարկ Ղա զար յա նի իրա վունք ներն ու շա հե րը, նա զրկված է հոր և եղ բոր հետ 
շփվե լու, նրանց տե սակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Ան նա Վար դան յա նը որևէ ապա ցույց չի ներ կա յաց րել, որ երե խա յի նկատ մամբ խնամք 
իրա կա նաց նող ան ձը տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին փաս տա ցի չի իրա կա նաց րել 
խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը կամ հա մա ձայ նու թյուն են տվել կամ հե տա գա յում ըն-
դու նել են տե ղա փոխ ման կամ պահ ման փաս տը կամ գո յու թյուն ունի լուրջ վտանգ, որ 
երե խա յի վե րա դար ձը ֆի զի կա կան կամ հո գե կան վնաս կհասց նի կամ երե խա յին կդնի 
ան տա նե լի իրա վի ճա կի մեջ: 

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1. 29.12.2006 թվա կա նի I–ԱԳ N 860527 ամուս նու թյան վկա յա կա նի հա յե րեն թարգ մա-

նու թյան հա մա ձայն՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի Աշոտ Ղա զար յա նի և Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի Ան նա Վար դան յա նի ամուս նու թյու նը գրանց վել է 
29.12.2006 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ 34)։

2. 02.02.2018 թվա կա նի V-ԱԳ թիվ 804739 ծննդյան վկա յա կա նի հա յե րեն թարգ մա նու-
թյան հա մա ձայն՝ 25.02.2015 թվա կա նին ծնված Մարկ Ղա զար յա նի հայրն Աշոտ Ղա զար-
յանն է, մայ րը՝ Ան նա Վար դան յա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33)։ 

3. Ան նա Վար դան յա նը կող մե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ Մարկ Ղա զար յա նի 
հետ 05.01.2018 թվա կա նին մեկ նել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն՝ իր ծնող նե րին տես-
նե լու պատր վա կով և 20.01.2018 թվա կա նին վե րա դառ նա լու պայ մա նով (նա խա պես գնվել 
են նաև ավիա տոմ սեր՝ 20.01.2018 թվա կա նին ՌԴ վե րա դառ նա լու հա մար), բայց հե տա-
գա յում հրա ժար վել է վե րա դառ նալ և երե խա յին վեր ջի նիս մշտա կան բնա կու թյան վայր 
վե րա դարձ նե լուց (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-8, 40-41)։ 

4. Ըստ բնա կու թյան վայ րի հաշ վառ ման մա սին N 1110 և N 1346 հա յե րեն թարգ մա-
նու թյամբ վկա յա կան նե րի՝ Միհ րան Աշո տի Ղա զար յա նը /ծնված՝ 06.04.2007թ./ և Մարկ 
Աշո տի Ղա զար յա նը /ծնված՝ 25.02.2015թ./ հաշ վառ ված և բ նակ վում են ՌԴ Կ րաս նո դա րի 
երկ րա մա սի Ցենտ րալ նի շրջա նի Նո վո ռո սիյսկ քա ղա քի Ձեր ժինս կու փո ղո ցի թիվ 7 տուն 
հաս ցեում (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 41-42):

5. Աշոտ Ղա զար յա նի 23.01.2018 թվա կա նի դի մու մի հի ման վրա ՀՀ ար դա րա դա տու-
թյան նա խա րա րու թյու նում 12.02.2018 թվա կա նին հա րուց վել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
քա ղա քա ցի Մարկ Ղա զար յա նին Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն վե րա դարձ նե լու վե րա բեր-
յալ վա րույթ, որի արդ յուն քում 22.03.2018 թվա կա նին կա յաց րած թիվ 03 որոշ մամբ ՀՀ 
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ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րը կար գա դրել է. «Վե րա դարձ նել ՌԴ քա ղա քա ցի, ան չա-
փա հաս Մարկ Ղա զար յա նին այն տա րածք, որ տեղ երե խան սո վո րա բար բնակ վել է՝ ՌԴ, 
ք. Նո վո ռո սիյսկ» (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 45-52):

6. Աշոտ Ղա զար յա նը 26.02.2018 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել Երևան քա-
ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան ընդ դեմ Ան նա Վար դան յա նի, Գա գիկ Վար-
դան յա նի և Հաս միկ Խու դա վերդ յա նի՝ երե խա յին ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու պա հան ջի 
մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-8):

7. Երևա նի Ավան վար չա կան շրջա նի «Ավա նի մշա կույ թի տուն» ՀՈԱԿ-ի կող մից 
02.04.2018 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մարկ Ղա զար յա նը նույն թվա կա-
նի ապ րի լի 02-ից հա ճա խում է «Ավա նի մշա կույ թի տուն» ՀՈԱԿ-ի ժա մա նա կա կից պա-
րե րի խումբ՝ եր կու շաբ թի և հինգ շաբ թի օրե րին, ժա մը 15:30-ին՝ վար ձավ ճա րը կազ մում է 
5.000 ՀՀ դրամ, նկար չու թյան խումբ՝ եր կու շաբ թի և շա բաթ օրե րին, ժա մը 17:30-ին, վար-
ձավ ճա րը կազ մում է 5.000 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև երգ չա խումբ՝ երեք շաբ թի և շա բաթ օրե-
րին՝ ժա մը 12:00-ին (անվ ճար) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 107):

8. Երևա նի Ավա նի Քու չակ թա ղա մա սի 16-րդ շեն քի լիա զո րի կող մից 12.06.2018 թվա-
կա նին և 25.09.2018 թվա կա նին տրված բնու թագ րե րով հայտն վել է, որ Մարկ Ղա զար յա նը 
բնակ վում և գրանց ված է Երևա նի Ավա նի Քու չակ թա ղա մա սի 16-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա-
րա նում, այն տեղ, որ տեղ մայրն է բնակ վում: Ըստ բնու թագ րի՝ երե խան ադապ տաց վել է 
շրջա պա տի մի ջա վայ րին, ըն տե լա ցել է շրջա պա տի երե խա նե րին, ունի ըն կեր ներ, և այդ 
պայ ման նե րում երե խան իրեն լավ է զգում: Երե խան սի րով է հա ճա խում Երևան քա ղա քի 
Ավա նի մշա կույ թի տուն, մաս նակ ցում է պա րի, նկար չու թյան և երգ չախմ բի խմբակ նե րին: 
Ինչ պես նաև մաս նակ ցե լու է գո վազ դա յին հո լո վակ նե րի նկա րա հա նում նե րին, որը նպաս-
տում է երե խա յի ին տե լեկ տի զար գաց մա նը: Երե խան գրանց ված է Երևան քա ղա քի Ավա-
նի թիվ 12-րդ ման կա կան պո լիկ լի նի կա յում, որ տեղ և ստա նում է իրեն հա մա պա տաս խան 
պատ վաս տում նե րը: Երե խան գրանց ված է Երևա նի Ավան թիվ 52-րդ ման կա պար տե զում: 
Երե խա յի հո գեկր թու թյան և զար գաց ման հա մար կան նպաս տա վոր բո լոր պայ ման նե րը: 
Լիա զո րի ստո րագ րու թյու նը հաս տատ վել է «Ավան 4» հա մա տի րու թյան նա խա գա հի ստո-
րագ րու թյամբ և կ նի քով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 27-28, 64-65):

9. Երևա նի քա ղա քա պե տա րան «Ավա նի ման կա պար տեզ ներ» ՀՈԱԿ-ի կող մից 
02.05.2018 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մարկ Ղա զար յա նը (ծնված 
25.02.2015թ.) հեր թագրված է ՀՀ Երևան քա ղա քի Ավան վար չա կան շրջա նի «Ավա նի ման-
կա պար տեզ ներ» ՀՈԱԿ հ. 52 ման կա պար տե զում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 108):

10. Ավա նի թիվ 53 ման կա պար տե զի հիմ նա կան ղե կա վար Ե. Դա նիել յա նի կող մից 
25.09.2018 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մարկ Ղա զար յա նը հա ճա խում է 
Ավան թիվ 53 ման կա պար տեզ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 66):

11. Սույն գոր ծով չի վի ճարկ վել փաստն առ այն, որ մինչև Մարկ Ղա զար յա նի տե ղա-
փո խու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն՝ երե խա յի խնամ քը հա մա տեղ իրա կա նաց րել են 
Ան նա Վար դան յա նը և Աշոտ Ղա զար յա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-8, 2-րդ, գ.թ. 24-25): 

12. Հա մա ձայն www.datalex.am դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի տվյալ նե-
րի՝ Երևա նի քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 26.09.2018 թվա կա նի որոշ-
մամբ Ան նա Վար դան յա նի հայցն ընդ դեմ Աշոտ Ղա զար յա նի, Ավան վար չա կան շրջա նի 
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի՝ ամուս նա լու ծու թյան և երե խա յի բնա կու-
թյան վայ րը որո շե լու պա հանջ նե րի մա սին ըն դուն վել է վա րույթ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 60):

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 394-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
3-րդ կե տի իմաս տով, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ-
տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի իմաս տով այդ կոն վեն ցիա յի 
ան դամ որևէ պե տու թյու նից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն երե խա յի անօ րի նա կան տե-
ղա փոխ ման կամ պա հե լու գոր ծե րի քննու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 269

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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա դրում նե րին.

1. ո՞ր դեպ քում է Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3րդ հոդ վա ծի իմաս տով երե խա յի նկատ
մամբ խնա մա կա լու թյան իրա վունք ունե ցող ծնո ղի կող մից երե խա յի տե ղա փո խու մը կամ 
պա հումն իր նախ կին մշտա կան բնա կու թյան վայ րից այլ վայ րում հա մար վում անօ րի նա կան.

2. արդ յո՞ք երե խա յի անօ րի նա կան պահ ման փաստ ար ձա նագ րե լու պա րա գա յում բո
լոր դեպ քե րում դա տա րա նը պար տա վոր է երե խա յին վե րա դարձ նե լու մա սին կար գա դրու
թյուն անել:

I. Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սույն կոն վեն ցիա յի նպա տակ-
ներն են.

ա) ապա հո վել որևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն անօ րի նա կա նո րեն տե ղա փոխ ված 
կամ այն տեղ պահ վող երե խա նե րի ան հա պաղ վե րա դար ձը, և

բ) երաշ խա վո րել մի Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված՝ 
խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան իրա վունք նե րի արդ յու նա վետ հար գու մը այլ Պայ մա-
նա վոր վող պե տու թյուն նե րում:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի բա ցատ րա կան զե կույ ցի6 (այ սու հետ՝ Բա ցատ րա կան զեկույց) 
57-րդ կե տի հա մա ձայն՝ «ա նօ րի նա կան պահ վող» ար տա հայ տու թյու նը վե րա բերում է 
այն դեպ քե րին, երբ երե խան խնա մա կա լի հա մա ձայ նու թյամբ գտնվում է (բնակ վում է) իր 
հիմ նա կան (habitual) բնա կու թյան վայ րից դուրս այլ վայ րում և չի վե րա դարձ վում այն ան-
ձի կող մից, որի հետ նա բնակ վում է (գտնվում է) իր հիմ նա կան (habitual) բնա կու թյան 
վայ րից դուրս այլ վայ րում: Սա այն դեպքն է, որն ի հայտ է գա լիս, երբ երե խա յի տե ղա փո-
խու մը հան դի սա նում է տե սակ ցու թյան իրա վուն քի չա րա շահ ման արդ յունք: 

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ երե խա յի տե ղա փո խու մը կամ պա-
հե լը անօ րի նա կան է դիտ վում, եթե.

ա) դրա նով խախտ վում են խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը, որոնք միաս նա կան 
կամ ան հա տա կան կեր պով շնորհ ված են որևէ ան ձի, հաս տա տու թյան կամ այլ մարմ նի՝ 
այն Պե տու թյան օրենս դրու թյան հա մա ձայն, որ տեղ երե խան սո վո րա բար բնակ վել է տե-
ղա փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց ան մի ջա պես առաջ, և

բ) տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին միաս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով այդ 
իրա վունք ներն արդ յու նա վե տո րեն իրա կա նաց վել են կամ կի րա կա նաց վեին, եթե չլի ներ 
տե ղա փո խու մը կամ պա հե լը:

«ա» կե տում նշված խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը կա րող են առա ջա նալ, մաս-
նա վո րա պես, օրեն քի ուժով կամ դա տա կան կամ վար չա կան որոշ ման կամ տվյալ Պե-
տու թյան օրենս դրու թյա նը հա մա պա տաս խան իրա վա կան ուժ ունե ցող հա մա ձայ նու թյան 
արդ յուն քում:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կոն վեն ցիան կի րառ վում է ցան-
կա ցած երե խա յի նկատ մամբ, որը խնա մա կա լու թյան կամ տե սակ ցու թյան իրա վունք-
նե րի խախ տու մից ան մի ջա պես առաջ մշտա պես բնակ վել է որևէ Պայ մա նա վոր վող 

6 Հաագայի կոնվենցիայի բացատրական զեկույց, 14-րդ նստաշրջանի ակտեր և փաստաթղթեր 
(1980), հատոր III, Երեխայի առևանգում։ Հեղինակ՝ Էլիսա Պերեզ-Վերա՝ 1980-ի հոկտեմբերի 6-ից 
հոկտեմբերի 25-ը տեղի ունեցած Միջազգային մասնավոր իրավունքի գծով Հաագայի Խորհրդա-
ժողովի տասնչորսերորդ նստաշրջանի առաջին հանձնաժողովի (առաջին հանձնաժողովին է 
վերա պահ վել Հաագայի կոնվենցիայի կազմումը) զեկուցող։ Բացատրական զեկույցը անդրադառ-
նում է Հաագայի կոնվենցիայի կն քման հանգամանքներին, ուստի Միջազգային պայմանագրերի 
իրավունքի մասին կոնվենցիայի 32-րդ հոդվածի իմաստով հանդիսանում է Հաագայի կոնվենցիայի 
մեկնաբանման լրացուցիչ միջոց: Բացատրական զեկույցի ամբողջական տեքստը հասանելի է 
հետևյալ հղումով. https://assets.hcch.net/docs/a5fb103c-2ceb-4d17-87e3-a7528a0d368c.pdf
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պե տու թյու նում: Կոն վեն ցիա յի կի րա ռու մը դա դա րեց վում է, երբ երե խան դառ նում է 16 
տա րե կան:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն կոն վեն ցիա յի նպա տակ նե րի 
հա մար՝

ա) խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը նե րա ռում են երե խա յի ան ձի նկատ մամբ խնամք 
տա նե լուն և, մաս նա վո րա պես, երե խա յի բնա կու թյան վայ րը որո շե լուն վե րա բե րող իրա-
վունք նե րը.

բ) տե սակ ցու թյան իրա վունք նե րը նե րա ռում են երե խա յին սահ մա նա փակ ժա մա նա-
կով իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րից մեկ այլ վայր տա նե լու իրա վուն քը:

Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 84-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 3-րդ հոդ վա ծի ընդ հա նուր մեկ նա-
բա նու թյու նից բխում է, որ այն պաշտ պա նում է նաև հա մա տեղ (միաս նա կան) խնա մա կա-
լու թյան իրա վուն քի իրա կա նա ցու մը:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պար զե լու հա մար, թե արդ յոք 
առ կա՞ է 3-րդ հոդ վա ծի իմաս տով անօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պահ ման փաստ, 
հայց վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րը կա րող են ուղ ղա կի հաշ վի 
առ նել երե խա յի մշտա կան բնա կու թյան պե տու թյան իրա վուն քը և այն տեղ պաշ տո նա պես 
ճա նաչ ված կամ չճա նաչ ված դա տա կան կամ վար չա կան որո շում նե րը՝ առանց դի մե լու 
տվյալ իրա վուն քը ստու գե լու կամ օտա րերկր յա որո շու մը ճա նա չե լու հա տուկ ըն թա ցա-
կար գե րի, որոնք այլ կերպ կի րա ռե լի կլի նեն։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով նա խա տես-
ված՝ երե խա յին իրեն վե րա դարձ նե լու ծնո ղի իրա վուն քի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
հար ցին, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 
նպա տակ ներն են.

1) ապա հո վել որևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն անօ րի նա կա նո րեն տե ղա փոխ ված 
կամ այն տեղ պահ վող երե խա նե րի ան հա պաղ վե րա դար ձը, և

2) երաշ խա վո րել մի Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված՝ 
խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան իրա վունք նե րի արդ յու նա վետ հար գումն այլ Պայ մա-
նա վոր վող պե տու թյուն նե րում:

Այս նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման հա մար Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ներն ան-
հա պաղ պետք է ձեռ նար կեն բո լոր հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը։ Երե խա նե րը, ով քեր 
անօ րի նա կան կեր պով տե ղա փոխ վել կամ պահ վում են որևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու-
թյան տա րած քում, զրկված են իրենց խնամքն իրա կա նաց նե լու իրա վունք ունե ցող ան-
ձի հետ կա յուն հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից, և հենց այդ 
հա րա բե րու թյուն ներն ան հա պաղ վե րա կանգ նե լուն է ուղղ ված Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 
նպա տակ նե րի իրա գոր ծու մը։ Թեև այս կոն վեն ցիան օգ տա գոր ծում է «առևան գում» 
եզ րույ թը, այ նուա մե նայ նիվ, այն չպետք է ըն կալ վի քրեաի րա վա կան իմաս տով, քա նի 
որ Հաա գա յի կոն վեն ցիան վե րա բե րում է երե խա յի մի ջազ գա յին առևանգ ման միայն 
քա ղա քա ցիա կան ձևե րին և  դրա նում օգ տա գործ վող հաս կա ցու թյուն ներն ունեն ինք-
նու րույն իմաստ։

Մաս նա վո րա պես՝ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի նպա տակ նե րի լույ սի ներ քո դրա 3-րդ և 
12-րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ «առևան գում» հաս կա ցու թյունն այդ կոն-
վեն ցիա յի իմաս տով ընդգրկում է երե խա յին մի Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նից մյուս 
Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն անօ րի նա կան տե ղա փո խե լու կամ պա հե լու դեպ քե րը։ Իսկ 
այդ կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ երե խա յի տե ղա փո խու մը կամ պա հելն անօ-
րի նա կան է այն դեպ քում, երբ՝

1) դրա նով խախտ վում են խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը, որոնք միաս նա կան կամ 
ան հա տա կան կեր պով շնորհ ված են որևէ ան ձի, հաս տա տու թյան կամ այլ մարմ նի՝ այն 
պե տու թյան օրենս դրու թյան հա մա ձայն, որ տեղ երե խան սո վո րա բար բնակ վել է տե ղա-
փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց ան մի ջա պես առաջ, և

2) տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին միաս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով այդ 
իրա վունք ներն արդ յու նա վե տո րեն իրա կա նաց վել են կամ կի րա կա նաց վեին, եթե չլի ներ 
տե ղա փո խու մը կամ պա հե լը: 
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Բա ցի այդ, Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այդ կոն վեն ցիա յի պաշտ պա նու թյան ներ քո 
են գտնվում երե խա յի նկատ մամբ խնա մա կա լու թյան և տե սակ ցու թյան իրա վունք նե րը։ 
Ըստ այդմ՝ «խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը» նե րա ռում են երե խա յի ան ձի նկատ մամբ 
խնամք տա նե լուն և, մաս նա վո րա պես, երե խա յի բնա կու թյան վայ րը որո շե լուն վե րա բե րող 
իրա վունք նե րը, իսկ «տե սակ ցու թյան իրա վունք նե րը» նե րա ռում են երե խա յին սահ մա նա-
փակ ժա մա նա կով իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րից մեկ այլ վայր տա նե լու իրա վուն քը 
(տե՛ս Ար սեն Բա բաս յանն ընդ դեմ Ար մի նե Բա բաս յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0229/02/16 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.06.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը, ար-
ձա նագ րում է, որ նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա-
յի 3-րդ հոդ վա ծի իմաս տով երե խա յի տե ղա փո խու մը կամ պա հելն անօ րի նա կան հա մա րե-
լու հա մար անհ րա ժեշտ է հետևյալ եր կու պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը.

ա) երե խա յին տե ղա փո խե լով կամ պա հե լով խախտ վել են խնա մա կա լու թյան իրա-
վունք նե րը, որոնք միաս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով շնորհ ված են որևէ ան ձի, 
հաս տա տու թյան կամ այլ մարմ նի՝ այն պե տու թյան օրենս դրու թյան հա մա ձայն, որ տեղ 
երե խան սո վո րա բար բնակ վել է տե ղա փոխ վե լուց կամ պահ վե լուց ան մի ջա պես առաջ, և

բ) տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին միաս նա կան կամ ան հա տա կան կեր պով այդ 
իրա վունք ներն արդ յու նա վե տո րեն իրա կա նաց վել են կամ կի րա կա նաց վեին, եթե չլի ներ 
տե ղա փո խու մը կամ պա հե լը։

Այ սինքն, Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի իմաս տով տե ղա փո խու մը կամ պա հու մը հա մար-
վում է ապօ րի նի, եթե երե խան իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րից այլ վայր է տե ղա փոխ վել 
առանց վե րա դարձ պա հան ջող ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան կամ պահ վել է տե ղա փոխ ման 
երկ րում առանց վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան, և վե րա դարձ պա հան ջող ծնողն ունե ցել է 
և փաս տա ցի իրա կա նաց րել է խնա մա կա լու թյան իրա վունք երե խա յի նկատ մամբ մինչև 
նրա տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը: Ընդ որում, Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծը վե-
րա բե րում է նաև հա մա տեղ (միաս նա կան) կար գով իրա կա նաց վող խնա մա կա լու թյան 
իրա վունք նե րին: «Հա մա տեղ (միաս նա կան) կար գով իրա կա նաց վող խնա մա կա լու թյան 
իրա վուն քը» են թա դրում է, որ ծնող ներն իրենց այդ իրա վունքն իրաց նում են հա վա սար 
հի մունք նե րով:

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 
վե րոնշ յալ դրույթ նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ այն դեպ քում, երբ 
երե խան տե ղա փոխ վել է իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րի երկ րից, իսկ վե րա դարձ պա-
հան ջող ծնողն ունե ցել է և փաս տա ցի իրա կա նաց րել է խնա մա կա լու թյան իրա վունք երե-
խա յի նկատ մամբ մինչև նրա տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը, և այդ ծնո ղի հա մա ձայ նու թյունն 
երե խա յին տե ղա փո խե լու հար ցում առ կա է միայն որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա-
մար, իսկ երե խան պահ վել է տե ղա փոխ ված երկ րում այդ ժա մա նա կա հատ վա ծից ավե լի, 
առ կա չէ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի իմաս տով անօ րի նա կան տե ղա փո խում, սա կայն՝ կա րող 
է առ կա լի նել Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի իմաս տով անօ րի նա կան պա հում:

II. ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն Ար սեն Բա բաս յանն ընդ դեմ Ար մի նե Բա բաս յա նի թիվ 
ԵԱՔԴ/0229/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 07.06.2017 թվա կա նի որոշ մամբ ար ձա նագ-
րել է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիան կի րառ վում է միայն 16 տա րին չլրա ցած երե խա նե րի 
նկատ մամբ, և  դրա կի րա ռու մը դա դա րեց վում է երե խա յի 16 տա րին լրա նա լու դեպ քում։ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն-
քը Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի շրջա նակ նե րում նա խա տես ված իրա վա կան կա ռու ցա կար-
գե րի մի ջո ցով իրա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը պետք է պար զի այդ կոն վեն ցիա յից 
բխող նաև հետևյալ հան գա մանք նե րը.

1) արդ յո՞ք խնդրո առար կա դեպ քը գտնվում է Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի գոր ծո ղու թյան 
ոլոր տում՝ դեպ քը վե րա բե րում է մինչև 16 տա րե կան երե խա յի նկատ մամբ Հաա գա յի կոն-
վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի իմաս տով «խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րին» կամ «տե սակ-
ցու թյան իրա վունք նե րին»,
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2) արդ յոք երե խան տե ղա փոխ վել կամ պահ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում,

3) արդ յոք երե խա յին տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը այդ կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի 
իմաս տով անօ րի նա կան է։ 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա, եթե դա տա րա նը գա լիս է եզ րա հանգ ման, որ երե խա յի 
տե ղա փո խու մը կամ պա հելն անօ րի նա կան է, ապա կոն վեն ցիա յի 12-րդ հոդ վա ծի ուժով 
պար տա վոր է կար գա դրու թյուն անել երե խա յին ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու մա սին: 
Միևնույն ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ երե խա յին վե րա դարձ-
նե լու պար տա կա նու թյու նը բա ցար ձակ չէ և ոչ բո լոր դեպ քե րում է, երբ Հաա գա յի կոն-
վեն ցիա յի իմաս տով երե խա յին անօ րի նա կան տե ղա փո խե լու կամ պա հե լու վե րա բեր յալ 
հետևու թյուն անե լուց հե տո, դա տա րա նը պար տա վոր է երե խա յին վե րա դարձ նե լու մա սին 
կար գա դրու թյուն անել։ Մաս նա վո րա պես՝ այդ պար տա կա նու թյու նը են թա կա է ժամ կե-
տա յին սահ մա նա փա կում նե րի՝ նա խա տես ված Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 4-րդ, 12-րդ և 35-
րդ հոդ ված նե րով, ինչ պես նաև բո վան դա կա յին սահ մա նա փա կում նե րի՝ նա խա տես ված 
նույն կոն վեն ցիա յի 13-րդ և 20-րդ հոդ ված նե րով (տե՛ս Ար սեն Բա բաս յանն ընդ դեմ Ար մի
նե Բա բաս յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0229/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
07.06.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Մար դու իրա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) «Մար դու իրա վունք նե-
րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա-
յի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա) 8-րդ հոդ վա ծի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
ծնո ղի՝ իր երե խա յի հետ վե րա միա վոր վե լու իրա վուն քին՝ իր նա խա դե պա յին իրա վուն քում 
դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցիան պետք է կի րառ-
վի մի ջազ գա յին իրա վուն քի նոր մե րին, մաս նա վո րա պես՝ մար դու իրա վունք նե րի մի ջազ-
գա յին իրա վա կան պաշտ պա նու թյա նը վե րա բե րող նոր մե րին հա մա պա տաս խան։ Ան դամ 
պե տու թյուն նե րի վրա Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծով դրվող՝ ծնող նե րին 
իրենց երե խա նե րի հետ վե րա միա վո րե լու պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը պետք է մեկ-
նա բան վի «Երե խա յի մի ջազ գա յին առևանգ ման քա ղա քա ցիա կան մո տե ցում նե րի մա սին» 
25.10.1980 թվա կա նի Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի լույ սի ներ քո (տե՛ս Iglesias Gil and A.U.I. v. 
Spain գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.04.2003 թվա կա նի վճի ռը, 51րդ կետ)։

Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ որո շիչ խնդիրն այն է, թե արդ յոք ներ պե տա-
կան դա տա րան ներն այս գոր ծե րով իրենց հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րում ապա հո վել են 
մրցա կից կող մե րի՝ երե խա յի, ծնող նե րի և հա սա րա կա կան կար գի շա հե րի ճիշտ հա վա սա-
րակշ ռու մը՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ երե խա յի լա վա գույն շա հերն առաջ նա յին ուշա դրու-
թյան առար կա են:

Ինչ պես Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յից, այն պես էլ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յից բխում է, 
որ երե խա յի վե րա դարձն իր մշտա կան բնա կու թյան վայր չի կա րող կա տար վել մե խա նի-
կո րեն: Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի և Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի ներ դաշ նակ մեկ նա բա նու-
թյունն ապա հո վե լու հա մար՝ գոր ծը քննող դա տա րանն այս հար ցի վե րա բեր յալ պետք է 
բա վա րար կեր պով հիմ նա վոր ված որո շում կա յաց նի՝ դի տար կե լով Հաա գա յի կոն վեն ցիա-
յի 12-րդ, 13–րդ և 20-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված երե խա յի ան հա պաղ վե րա դարձ-
ման բա ցա ռու թյուն նե րը, այ նու հետև դրանք գնա հա տե լով Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 
8-րդ հոդ վա ծի լույ սի ներ քո (տե՛ս X. v. Latvia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 26.11.2013 
թվա կա նի վճի ռը, 95, 98, 106 կե տեր)։

Մեկ այլ որոշ մամբ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի հի-
ման վրա հա րուց ված վե րա դար ձի վա րույ թում, որը հա մա պա տաս խա նա բար տար բեր-
վում է երե խա յի խնամ քը որո շե լու ըն թա ցա կար գից, «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» գա ղա-
փա րը պետք է գնա հատ վի Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րի 
լույ սի ներ քո, որոնք վե րա բե րում են ժամ կետ նե րին (հոդ ված 12), Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 
կի րա ռե լիու թյան պայ ման նե րին (հոդ ված 13-րդ, «ա» կետ), «լուրջ վտան գի» առ կա յու-
թյա նը (հոդ ված 13, «բ») և պե տու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խա նու-
թյա նը, որոնք վե րա բե րում են մար դու հիմ նա րար իրա վունք նե րին և ազա տու թյուն նե րին 
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(հոդ ված 20): Այս պար տա կա նու թյու նը դրված է ներ պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի վրա, 
ով քեր հնա րա վո րու թյուն ունեն ան մի ջա պես շփվե լու կող մե րի հետ: 

Կա լայն կոն սեն սուս, նե րառ յալ մի ջազ գա յին իրա վուն քում, ի պաշտ պա նու թյուն այն 
գա ղա փա րի, որ երե խա նե րին վե րա բե րող բո լոր որո շում նե րի մեջ նրանց լա վա գույն շա-
հը պետք է առաջ նա հերթ լի նի: Նույն փի լի սո փա յու թյունն ար տա ցոլ ված է նաև Հաա գա յի 
կոն վեն ցիա յում, որ տեղ այս շա հը կա պում է ստա տուս քվո յի «status quo» վե րա կանգն ման 
հետ՝ իր մշտա կան բնա կու թյան եր կիր երե խա յի ան հա պաղ վե րա դար ձի մա սին կար գա-
դրու թյուն անե լու մի ջո ցով, եթե առ կա է անօ րի նա կան առևան գում՝ միևնույն ժա մա նակ 
հաշ վի առ նե լով, որ վե րա դարձ նե լու անհ նա րի նու թյու նը, եր բեմն, կա րող է ար դա րաց վել 
օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով, որոնք բխում են երե խա յի շա հից, ինչն էլ բա ցատ րում է բա ցա-
ռու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ լուրջ վտան գի (grave risk) դեպ քում, երբ 
երե խա յի վե րա դար ձը ֆի զի կա կան կամ հո գե կան վնաս կհասց նի կամ այլ ճա նա պար հով 
երե խա յին կդնի ան տա նե լի իրա վի ճա կի մեջ ( Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 13րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի «բ» կետ): 

Երե խա յի շա հը նե րա ռում է եր կու տարր: Մի կող մից այն թե լա դրում է, որ երե խա-
յի կապն իր ըն տա նի քի հետ պահ պան վի, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ ըն տա նի քը 
պատ շաճ չէ: Նշ վա ծից հետևում է, որ ըն տա նե կան կա պե րը կա րող են խզվել միայն բա-
ցա ռիկ հան գա մանք նե րում և ամեն ինչ պետք է ար վի անձ նա կան կա պե րը պահ պա նե լու 
և հարկ եղած դեպ քում ըն տա նի քը «վե րա կանգ նե լու» ուղ ղու թյամբ: Մ յուս կող մից, ակն-
հայտ է նաև, որ երե խա յի շա հից ել նե լով՝ պետք է ապա հո վել նրա զար գա ցու մը առողջ 
մի ջա վայ րում, և Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ծնո ղը իրա վա սու 
չէ այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել, որոնք վնաս կհասց նեն երե խա յի առող ջու թյա-
նը և զար գաց մա նը (տե՛ս Ushakov v. Russia գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 18.06.2019 
թվա կա նի վճի ռը, 7981 կե տեր): 

Վե րը շա րադր վա ծի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ երե-
խա նե րին վե րա բե րող բո լոր որո շում նե րում նրանց լա վա գույն շա հը պետք է առաջ նա հերթ 
լի նի: Նույն գա ղա փարն ար տա ցոլ ված է նաև Հաա գա յի կոն վեն ցիա յում, որ տեղ այս շա-
հը պայ մա նա վոր ված է ստա տուս քվո յի վե րա կանգ նու մով, այ սինքն՝ երե խա յի ան հա պաղ 
վե րա դարձն իր մշտա կան բնա կու թյան եր կիր ապա հո վե լով, եթե առ կա է անօ րի նա կան 
առևան գում՝ միևնույն ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով, որ վե րա դարձ նե լու անհ նա րի նու թյու նը, 
եր բեմն, կա րող է ար դա րաց վել օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով, որոնք բխում են երե խա յի շա-
հից, ինչն էլ բա ցատ րում է Հաա գա յի կոն վեն ցիա յում բա ցա ռու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: 
Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի հի ման վրա վե րա դար ձի վա րույ թի շրջա նակ նե րում «երե խա յի լա
վա գույն շահ» գա ղա փա րը պետք է գնա հատ վի Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված 
բա ցա ռու թյուն նե րի լույ սի ներ քո: Նշ վա ծը հիմք ըն դու նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ-
րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով սահ ման ված՝ երե խա յին 
վե րա դարձ նե լու մա սին կար գա դրու թյուն անե լու պար տա կա նու թյան սահ մա նա փա կում-
նե րին, մաս նա վո րա պես՝ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 4րդ, 12րդ, 13րդ, 20րդ հոդ ված նե րով 
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րին:

Հաա գա յի Կոն վեն ցիա յի 4-րդ և 12-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված սահ մա նա-
փա կում ներ.

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցիան կի րառ վում է ցան-
կա ցած երե խա յի նկատ մամբ, որը խնա մա կա լու թյան կամ տե սակ ցու թյան իրա վունք նե րի 
խախ տու մից ան մի ջա պես առաջ մշտա պես բնակ վել է որևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու-
նում: Կոն վեն ցիա յի կի րա ռու մը դա դա րեց վում է, երբ երե խան դառ նում է 16 տա րե կան:

Հաա գա յի Կոն վեն ցիա յի 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ եթե երե խան ապօ րի նա բար տե-
ղա փոխ վել կամ պահ վել է, ըստ 3-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի, երե խա յի գտնվե լու վայ րի 
Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար-
գե րը սկսե լու պա հին անօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու տար վա ամիս-ամ սաթ-
վից ան ցել է մեկ տա րուց պա կաս, հա մա պա տաս խան մար մին նե րը կար գա դրու թյուն են 
անում երե խա յին ան հա պաղ վե րա դարձ նե լու մա սին:
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Դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րը նույ նիսկ այն դեպ քե րում, երբ ըն թա ցա կար-
գե րը սկսվել են նա խորդ կե տում նշված մե կամ յա ժամ կետն անց նե լուց հե տո, նույն պես 
կար գա դրու թյուն են անում երե խա յին վե րա դարձ նե լու մա սին, եթե միայն ապա ցուց ված 
չէ, որ երե խան ար դեն լիո վին հա մա կերպ վել է իր նոր մի ջա վայ րին:

Եթե դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րը հայց վող Պե տու թյու նում հիմ քեր ունեն 
հա վա տա լու, որ երե խան դուրս է բեր վել այլ Պե տու թյուն, նրանք կա րող են դա դա րեց նել 
ըն թա ցա կար գե րը կամ մեր ժել երե խա յի վե րա դարձ ման մա սին դի մու մը:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի վե րը թվարկ ված դրույթ նե րից հետևում է, որ եթե Պայ-
մա նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար-
գե րը սկսե լու պա հին անօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու օր վա նից ան ցել է 
մեկ տա րի, ապա վե րա դար ձի իմ պե րա տիվ պա հան ջը այլևս չի գոր ծում և առաջ նա յին 
է դառ նում որո շե լը՝ արդ յո՞ք երե խան ին տեգրվել է նոր մի ջա վայ րին։ Գործ նա կա նում 
դա հիմ նա վոր վում է երե խա յի սո ցիա լա կա նաց ման վե րա բեր յալ փաս տե րով և  դրանք 
հիմ նա վո րող ապա ցույց նե րով՝ նոր մի ջա վայ րում դպրոց, ման կա պար տեզ, տար բեր 
խմբակ ներ հա ճա խե լով, հո գե բա նի եզ րա կա ցու թյամբ, հա րա զատ նե րի, բա րե կամ նե րի 
(տա տիկ, պա պիկ, քույր, հո րա քույր) առ կա յու թյամբ, որոնց հետ երե խան պար բե րա-
բար շփվում է, սո ցիա լա կա նաց ման և ըն տա նե կան մի ջա վայ րի մա սին այլ փաս տե րով 
և ապա ցույց նե րով: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ Հաա գա յի կոն-
վեն ցիա յով երե խա յի՝ իր նոր մի ջա վայ րին ար դեն լիո վին հա մա կերպ վե լու վե րա բեր յալ 
գնա հատ ման չա փո րո շիչ ներ չեն սահ ման վել: Նշ վա ծի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա-
րա նը գտնում է, որ դա տա րա նը յու րա քանչ յուր դեպ քում երե խա յի՝ իր նոր մի ջա վայ րին ար-
դեն լիո վին հա մա կերպ վե լու հան գա ման քը գնա հա տե լիս պետք է հաշ վի առ նի երե խա յի 
տա րի քը, նոր մի ջա վայ րում երե խա յի բնակ վե լու կա յու նու թյու նը, երե խա յի դպրոց կամ 
այլ հաս տա տու թյուն հա ճա խե լը, նոր մի ջա վայ րում ըն կեր ներ կամ բա րե կամ ներ ունե նա-
լու հան գա ման քը, առևան գող (տե ղա փո խող) ծնո ղի աշ խա տան քի կա յու նու թյու նը և այլն:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ «ե րե խան ար դեն լիո վին հա մա-
կերպ վել է իր նոր մի ջա վայ րին» պայ մա նը են թա կա է քննարկ ման միայն այն դեպ քում, 
երբ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա-
կար գե րը սկսե լու պա հին անօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու օր վա նից ան ցել է 
մեկ տա րի:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ներ.
Հաա գա յին կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ չնա յած նա խորդ հոդ վա ծի 

դրույթ նե րին՝ հայց վող Պե տու թյան դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րը պար տա վոր-
ված չեն կար գա դրու թյուն ներ անել երե խա յին վե րա դարձ նե լու մա սին, եթե երե խա յի վե-
րա դար ձին դեմ հան դես եկող ան ձը, հաս տա տու թյու նը կամ այլ մար մինն ապա ցու ցում 
են, որ.

ա) երե խա յի նկատ մամբ խնամք իրա կա նաց նող ան ձը, հաս տա տու թյու նը կամ այլ 
մար մի նը տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու պա հին փաս տա ցի չեն իրա կա նաց րել խնա մա կա-
լու թյան իրա վունք նե րը, կամ հա մա ձայ նու թյուն են տվել, կամ հե տա գա յում ըն դու նել են 
տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու փաս տը.

բ) գո յու թյուն ունի լուրջ վտանգ, որ երե խա յի վե րա դար ձը ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
վնաս կհասց նի կամ այլ ճա նա պար հով երե խա յին կդնի ան տա նե լի իրա վի ճա կի մեջ:

Դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րը կա րող են նաև մեր ժել երե խա յի վե րա-
դարձ ման մա սին կար գա դրու թյուն անե լը, եթե նրանք պար զում են, որ երե խան դեմ է 
վե րա դար ձին և հա սել է այն պի սի տա րի քի և հա սու նու թյան մա կար դա կի, որ նպա տա կա-
հար մար է հաշ վի առ նել նրա կար ծի քը:

Քն նար կե լով սույն հոդ վա ծում նշված հան գա մանք նե րը՝ դա տա կան կամ վար չա կան 
մար մին ներն ուշա դրու թյուն են դարձ նում երե խա յի մշտա կան բնա կու թյան երկ րի Կենտ-
րո նա կան մարմ նի կամ այլ իրա վա սու մարմ նի կող մից տրա մադր ված՝ երե խա յի սո ցիա-
լա կան ծագ մա նը վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյա նը:
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Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 116-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Բա ցա ռու թյուն նե րը, որոնք նե-
րառ ված են «բ» կե տում, վե րա բե րում են այն իրա վի ճակ նե րին, երբ իս կա պես տե ղի է 
ունե ցել երե խա յի մի ջազ գա յին առևան գում, սա կայն՝ երե խա յի վե րա դար ձը կհա կա սի երե-
խա յի շա հին այն իմաս տով, ինչ իմաս տով որ այդ ար տա հայ տու թյու նը հաս կաց վում է սույն 
են թա կե տում։ Սույն դրույ թում օգ տա գործ ված տեր մին նե րից յու րա քանչ յու րը Հա տուկ 
հանձ նա ժո ղո վի քննար կում նե րի ըն թաց քում ձեռք բեր ված նուրբ փոխ զիջ ման արդ յունքն 
է և պահ պան վել է ան փո փոխ: Ս րա նից չի կա րե լի բխեց նել, որ եթե վե րա դար ձը երե խա-
յին կա րող է պատ ճա ռել տնտե սա կան վնաս կամ խա թա րել նրա կրթա կան հե ռան կար-
նե րը, ապա կա րող է հա մար վել Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված բա ցա ռու թյու նը, այ սինքն՝ 
բա ցա ռու թյուն նե րը չպետք է լայն մեկ նա բա նել: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի «բ» կե տով առանձ նաց վում է լուրջ վտան գի (Grave Risk)» հետևյալ տե սակ նե րը.

 լուրջ վտանգ, որ վե րա դար ձը երե խա յին կեն թար կի ֆի զի կա կան վնա սի, 
 լուրջ վտանգ, որ վե րա դար ձը երե խա յին կեն թար կի հո գե կան վնա սի,
 լուրջ վտանգ, որ վե րա դարձն այլ կերպ երե խա յին կդնի ան հան դուր ժե լի (ան տա նե

լի) իրա վի ճա կում:
Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «ԼՈՒՐՋ» (grave) տեր մի-

նը վե րագրվում է ռիս կին (վտան գին), այլ ոչ փաս տա ցի վնա սին: Այն ցույց է տա լիս, որ 
ռիս կը պետք է լի նի իրա կան և հաս նի ծան րու թյան այն պի սի մա կար դա կի, որ բնու թագրվի 
որ պես «լուրջ»: Լուրջ վտան գը գնա հա տե լիս անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել այն տե ղե կու թյուն-
նե րը (ա պա ցույց նե րը), որոնց վրա հիմն վում է ան ձը, որը դեմ է երե խա յի վե րա դարձ մա նը 
(սո վո րա բար՝ առևան գող ծնո ղը), վեր լու ծել ինչ պես այն հան գա մանք նե րը, որոնք առ կա 
էին մինչև անօ րի նա կան տե ղա փո խու մը կամ պա հու մը, այն պես էլ այն հան գա մանք նե րը, 
որոնք ի հայտ են գա լու երե խա յին վե րա դարձ նե լիս: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է 
հաշ վի առնվի նաև պաշտ պա նու թյան անհ րա ժեշտ և արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի առ կա յու-
թյու նը երե խա յի հիմ նա կան բնա կու թյան երկ րում:

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ յու րա քանչ-
յուր դեպ քում Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տի ուժով սահ ման ված բա-
ցա ռու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար դա տա րա նը պետք է գնա հատ ման առար-
կա դարձ նի «լուրջ վտան գի» առ կա յու թյու նը՝ սույն կե տում նշված բո լոր հան գա մանք նե րը 
քննարկ ման առար կա դարձ նե լով:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 20-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում ներ.
Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 20-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 12-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի 

իմաս տով երե խա յի վե րա դար ձը կա րող է մերժ վել, եթե դա չի թույ լատր վում հայց վող 
Պե տու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րով, որոնք վե րա բե րում են մար դու իրա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյա նը:

Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի Բա ցատ րա կան զե կույ ցի 33-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա մա-
պա տաս խան մար մի նը, որ պես զի մեր ժի երե խա յի վե րա դար ձը 20-րդ հոդ վա ծի հիմ քով, 
պետք է ցույց տա ոչ միայն այդ պի սի հա կա սու թյու նը, այլև՝ մար դու իրա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րով պետք է ար գել վի վե-
րա դար ձը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 20-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված է ապա ցուց ման բարձր շեմ, և յու րաքա նաչ յուր դեպ քում պետք 
է ոչ միայն հիմ նա վոր վի հա կա սու թյու նը մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րին, այլև՝ նման ար գել քը պետք է հիմ-
նա վոր վի մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
սկզբունք նե րով: 

Ամ փո փե լով վե րը նշված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը և զար գաց նե լով թիվ 
ԵԱՔԴ/0229/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ 
դատա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը Հաա գա յի 
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կոն վեն ցիա յի շրջա նակ նե րում նա խա տես ված իրա վա կան կա ռու ցա կար գե րի մի ջո ցով 
իրա կա նաց նե լու հա մար դա տա րա նը յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք է պար զի հետևյալ 
հան գա մանք նե րը. 

1) արդ յո՞ք դեպ քը վե րա բե րում է մինչև 16 տա րե կան երե խա յի նկատ մամբ Հաա գա յի 
կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի իմաս տով «խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րին» կամ «տե-
սակ ցու թյան իրա վունք նե րին»,

2) արդ յո՞ք երե խան տե ղա փոխ վել է որևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նից, 
3) արդ յո՞ք վայ րը, որ տե ղից երե խան տե ղա փոխ վել է, երե խա յի մշտա կան բնա կու-

թյան վայրն էր մինչև երե խա յին տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը,
4) արդ յո՞ք երե խան տե ղա փոխ վել կամ պահ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

տա րած քում,
5) արդ յո՞ք վե րա դարձ պա հան ջող ծնողն ունե ցել է և փաս տա ցի իրա կա նաց րել է խնա-

մա կա լու թյան իրա վունք երե խա յի նկատ մամբ մինչև նրա տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը: 
6) արդ յո՞ք երե խան իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րից այլ վայր է տե ղա փոխ վել 

առանց վե րա դարձ պա հան ջող ծնո ղի հա մա ձայ նու թյան կամ պահ վել է տե ղա փոխ ման 
երկ րում առանց վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան:

Նշ ված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դա տա րա նը կար գա դրու թյուն է 
անում երե խա յին վե րա դարձ նե լու մա սին՝ այն եր կիր, որ տե ղից երե խան տե ղա փոխ վել է 
հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյան դեպ քում՝

 ե րե խան ապօ րի նա բար տե ղա փոխ վել կամ պահ վել է Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3րդ հոդ
վա ծի իմաս տով,

 դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար գե րը սկսե լու պա հին անօ րի
նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու տար վա ամիսամ սաթ վից չի ան ցել մեկ տա րի, 

 դա տա կան կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար գե րը սկսե լու պա հին անօ րի
նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու տար վա ամիսամ սաթ վից ան ցել է մեկ տա րի և չի 
ապա ցուց վել, որ երե խան ար դեն լիո վին հա մա կերպ վել է իր նոր մի ջա վայ րին,

 ե րե խան գտնվում է հայց վող Պե տու թյու նում,
 առ կա չեն Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 13րդ և 20րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված երե խա յի 

վե րա դար ձը մեր ժե լու հիմ քե 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 ար ձա նագ րել է, որ երե խա յի տե ղա փոխ ման հար ցում առ-
կա է հայց վո րի հա մա ձայ նու թյու նը, և գտել է, որ երե խա յի՝ մոր մոտ գտնվե լու հան գա ման-
քը չի կա րող հա մար վել ապօ րի նի, քա նի որ ծնող նե րից յու րա քանչ յուրն ունի հա վա սար 
իրա վունք ներ և կ րում է հա վա սար պար տա կա նու թյուն ներ իրենց երե խա յի նկատ մամբ, 
հետևա բար Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ հայց վո րի կող մից չի ներ կա յաց վել որևէ վե-
րա բե րե լի ապա ցույց, որ երե խա յին տե ղա փո խու մը և պա հումն անօ րի նա կան է եղել, որի 
հի ման վրա խախտ վել են իր խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը, ուս տի և հայ ցը մեր ժել է:

Վե րա քննիչ դա տա րանն Աշոտ Ղա զար յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րել է, Դա-
տա րա նի վճի ռը բե կա նել ու փո փո խել է՝ հայ ցը բա վա րա րել է և կար գա դրել է Ան նա Վար-
դան յա նին՝ 25.02.2015 թվա կա նին ծնված և իր կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում անօ րի նա կան պահ վող Մարկ Ղա զար յա նին ան հա պաղ վե րա դարձ նել նրա մշտա-
կան բնա կու թյան վայր՝ «Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, ք. Նո վո ռո սիյսկ, Ձեր ժինս կու թիվ 7» 
հաս ցե: Վե րա քննիչ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել այն հան գա ման քը, որ մինչև պա տաս-
խա նո ղի կող մից երե խա յին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում անօ րի նա կան պա հե լը 
հայց վո րը պատ շաճ իրա կա նաց րել է նրա նկատ մամբ իր խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե-
րը և երբևէ հա մա ձայ նու թյուն չի տվել 2018 թվա կա նի հուն վա րի 20-ից հե տո նրան Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում պա հե լուն, իսկ պա տաս խա նողն էլ երե խա յի վե րա դար ձի 
դեմ հան դես է եկել սոսկ այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վե րա դառ նա լու դեպ քում երե-
խան կեն թարկ վի ծե ծի և հո գե բա նա կան ճնշում նե րի, բայց չի նշել, թե ինչ հան գա մանք-
նե րի հի ման վրա է իր մոտ նման հա մոզ մունք ձևա վոր վել և չի ներ կա յաց րել նախ կի նում 
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հայց վո րի կող մից երե խա յի նկատ մամբ նման վե րա բեր մունք դրսևո րած լի նե լու փաս տը 
հիմ նա վո րող կամ այդ պի սի վե րա բեր մուն քի հա վա նա կա նու թյան մա սին վկա յող ապա-
ցույց ներ, ուս տի Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պայ ման նե րի առ-
կա յու թյունն ար ձա նագ րե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րով հիմ-
նա վոր վում է, որ

- Մարկ Աշո տի Ղա զար յա նը ծնվել է 25.02.2015 թվա կա նին, նրա նկատ մամբ եր կու 
ծնող նե րը Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի իմաս տով ունեն խնա մա կա լու թյան 
իրա վունք, Աշոտ Ղա զար յանն ունե ցել է և փաս տա ցի իրա կա նաց րել է խնա մա կա լու թյան 
իրա վունք երե խա յի նկատ մամբ մինչև նրան մշտա կան բնա կու թյան վայ րից տե ղա փո խե լը 
կամ պա հե լը, երե խան տե ղա փոխ վել է Պայ մա նա վոր վող պե տու թյու նից՝ Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյու նից, որը հան դի սա ցել է երե խա յի մշտա կան բնա կու թյան վայ րը մինչև երե խա-
յին տե ղա փո խե լը կամ պա հե լը,

- երե խան տե ղա փոխ վել և պահ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում,
- երե խան իր մշտա կան բնա կու թյան վայ րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է տե-

ղա փոխ վել վե րա դարձ պա հան ջող ծնո ղի՝ Աշոտ Ղա զար յա նի հա մա ձայ նու թյամբ, սա-
կայն պահ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում առանց վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան,

- Աշոտ Ղա զար յա նը պա հան ջել է վե րա դարձ նել Մարկ Ղա զար յա նին իր մշտա կան 
բնա կու թյան վայր անօ րի նա կան տե ղա փոխ ման կամ պա հե լու օր վա նից մեկ տար վա ըն-
թաց քում. Ան նա Վար դան յա նը կող մե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ Մարկ Ղա զար-
յա նի հետ 05.01.2018 թվա կա նին մեկ նել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն՝ 20.01.2018 
թվա կա նին վե րա դառ նա լու պայ մա նով, Աշոտ Ղա զար յա նը 23.01.2018 թվա կա նին դի մում 
է ներ կա յաց րել ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոնշ յալ փաս տե րը, գտնում է, որ սույն 
դեպ քում առ կա է Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի իմաս տով երե խա յին ապօ րի նի 
պա հե լու դեպք: Ն կա տի ունե նա լով, որ երե խա յի նկատ մամբ խնամք իրա կա նաց նող ան-
ձինք փաս տա ցի իրա կա նաց րել են իրենց խնա մա կա լու թյան իրա վունք նե րը, դա տա կան 
կամ վար չա կան մար մին նե րում ըն թա ցա կար գերն սկսե լու պա հին անօ րի նա կան տե ղա-
փոխ ման կամ պա հե լու օր վա նից չէր ան ցել մեկ տա րին, ինչ պես նաև՝ առ կա չէ երե խա յի 
վե րա դար ձի ուղ ղա կի ար գելք՝ պայ մա նա վոր ված հայց վող Պե տու թյան, տվյալ պա րա գա-
յում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րով, ուս տի սույն դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա-
նի դի տարկ մամբ պետք է քննարկ ման առար կա դարձ նել միայն Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի 
13-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը:

Սույն գոր ծով հիմ նա վոր վում է փաստն առ այն, որ Մարկ Ղա զար յանն իր մշտա կան 
բնա կու թյան վայ րից տե ղա փոխ վել է 05.01.2018 թվա կա նին, երբ երե խան երեք տա րե կան 
չի եղել, և մինչ օրս բնակ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Գոր ծում առ կա տե-
ղե կանք նե րի հա մա ձայն՝ 2018 թվա կա նի ապ րի լից սկսած երե խան հա ճա խում է տար բեր 
խմբակ ներ, իսկ 2018 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից՝ նաև ման կա պար տեզ: Ն կա տի ունե նա լով, 
որ երե խա յի լա վա գույն շա հը պետք է լի նի առաջ նա հերթ քննարկ ման առար կա, ուս տի 
երե խա յի վե րա դար ձի հար ցը սույն դեպ քում պետք է դի տար կել լուրջ վտանգ (grave risk) 
հաս կա ցու թյան լույ սի ներ քո՝ պար զե լու հա մար արդ յո±ք  երե խա յի վե րա դար ձը ֆի զի կա-
կան կամ հո գե կան վնաս կհասց նի կամ այլ ճա նա պար հով երե խա յին կդնի ան տա նե լի 
իրա վի ճա կի մեջ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով սահ ման ված 
նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման հա մար Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն ներն ան հա պաղ 
պետք է ձեռ նար կեն բո լոր հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը։ Երե խա նե րը, ով քեր անօ րի-
նա կան կեր պով տե ղա փոխ վել կամ պահ վում են որևէ Պայ մա նա վոր վող պե տու թյան 
տա րած քում, զրկված են իրենց խնամքն իրա կա նաց նե լու իրա վունք ունե ցող ան ձի հետ 
կա յուն հա րա բե րու թյուն ներ պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից, և հենց այդ հա րա բե րու-
թյուն ներն ան հա պաղ վե րա կանգ նե լուն է ուղղ ված Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի նպա տակ նե րի 
իրա գոր ծու մը։ Նշ վա ծից հետևում է, որ Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի նպա տակն է, որ պես զի 
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երե խա յի նկատ մամբ սահ ման ված խնա մա կա լու թյան կար գում փո փո խու թյուն չլի նի մի 
ծնո ղի կող մից, այ սինքն՝ Հաա գա յի կոն վեն ցիան կոչ ված չէ որո շե լու երե խա յի խնա մա-
կա լու թյան ապա գա յին վե րա բե րող հար ցե րը, այլ՝ կոչ ված է պա հե լու վի ճակն այն պես, 
ինչ պես որոշ ված էր մինչև անօ րի նա կան տե ղա փո խու մը: Հաա գա յի կոն վեն ցիա յով սահ-
ման ված մի ջո ցա ռում նե րը պա հան ջում են օպե րա տի վու թյուն և գոր ծո ղու թյուն նե րի ան-
հա պա ղու թյուն: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով դա տա կան գոր ծըն թաց-
ներն ըն թա ցել են ավե լի քան եր կու տա րի, ին չը թեև Հաա գա յի կոն վեն ցիա յի տե սանկ-
յու նից ան թույ լատ րե լի է, սա կայն պայ մա նա վոր ված է եղել նախ կի նում գոր ծող քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով հա տուկ ըն թա ցա կար գա յին կար գա վո րում նե րի 
բա ցա կա յու թյամբ: Հարկ է նկա տել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող 
օրենսգրքով այս հայ ցա տե սա կի քննու թյան կար գը նա խա տես ված է հա տուկ հայ ցա յին 
վա րույթ նե րի քննու թյա նը վե րա բե րող իրա վա կար գա վո րում նե րով և Դա տա րա նի հա մար 
պար տա կա նու թյուն են նա խա տե սում տվյալ գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց նել առանց 
դա տա կան նիս տի և խիստ սահ մա նա փակ ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Նախ կի նում գոր ծող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով հա տուկ ըն թա-
ցա կար գա յին կար գա վո րում նե րի բա ցա կա յու թյան արդ յուն քում փաս տա ցի ար դեն եր կու 
տա րուց ավել է՝ երե խան գտնվում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, հա ճա խում է 
տար բեր խմբակ ներ, ման կա պար տեզ: Մարկ Աշո տի Ղա զար յանն իր մշտա կան բնա կու-
թյան վայ րում բնակ վել է մինչև երեք տա րե կա նը, այ սինքն՝ եղել է այն տա րի քա յին խմբում, 
երբ երե խան առա վե լա պես գտնվել է ըն տա նե կան մի ջա վայ րում: Երեք տա րե կա նից ի վեր 
երե խան եր կու տա րի գտնվել է նոր մի ջա վայ րում և ըստ էու թյան հա մա կերպ վել է նոր 
մի ջա վայ րին: Ակն հայտ է, որ երե խա յի ներ կա յիս տա րի քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րի պայ ման նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից տե ղա փո խու թյու նը, նոր սո ցիա-
լա կան մի ջա վայ րում հար մար վե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված, կպա հան ջի 
հա մա պա տաս խան լեզ վամ տա ծո ղու թյան, շփման հմտու թյուն նե րի և հա ղոր դակց ման 
ձևե րի յու րաց ման և կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյուն, ին չը բա ցա սա բար կան դրա դառ նա 
Մարկ Ղա զար յա նի հո գե բա նա կան ներ դաշ նակ զար գաց ման վրա: Հատ կան շա կան է, որ 
նման իրա վի ճակ նե րում էա կան ազ դե ցու թյուն ունեն ըն տա նի քի բա րո յա հո գե բա նա կան 
դրա կան մթնո լոր տը և ծ նող նե րի մո տե ցում նե րի փոխ հա մա ձա յնու թյու նը, ինչն առ կա 
պայ ման նե րում գործ նա կա նո րեն հնա րա վոր չէ, ուս տի երե խա յի տե ղա փո խու թյու նը նպա-
տա կա հար մար չէ ոչ միայն նրա ան հա տա կան զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
առու մով, այլ՝ ցան կա ցած լար ված և կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճա կում նոր սո ցիա լա կան մի-
ջա վայ րում հար մա րո ղա կան ռե սուրս նե րի դրսևոր ման դժվա րու թյուն նե րի բարձր ռիս կայ-
նու թյան առու մով: 

Վե րոնշ վա ծի հի ման վրա, հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ երե խան վա-
ղուց հար մար վել է հայ կա կան մի ջա վայ րին, հա ճա խում է ման կա պար տեզ, որ տեղ իրեն 
հար մար ված և լավ է զգում, ին չը բա րեն պաստ է ազ դում երե խա յի վրա, Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ սույն դեպ քում երե խա յի տե ղա փո խու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նից երե խա յի հա մար կստեղ ծի Հաա գա յի կոնվ են ցիա յի իմաս տով լուրջ վտանգ 
(grave risk)՝ երե խա յի վե րա դար ձը հո գե կան վնաս կհասց նի և երե խա յին կդնի ան տա նե լի 
իրա վի ճա կի մեջ:

Ն ման պայ ման նե րում 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, ինչն ան տես վել է Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից: 

 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 դի-
տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ 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 տվյալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
7-րդ կե տով սահ ման ված՝ առա ջին ատ յա 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: 

Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 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 էա 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 Եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի 
տարր: Հետևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա-
վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ 

Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա-
մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են 
բա վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա-
տա կան ակտ, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա-
գետ նե րին, մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց-
ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 
կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով 
դրանք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ 
իրա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն 
գլխի 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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բե կան ման, Վճռա բեկ 
դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի իրա վա կար գա վո րու մը, գտնում է, որ Աշոտ Ղա զար յա նից հօ գուտ Ան-
նա Վար դան յա նի են թա կա է բռնա գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի 
հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 18.03.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի 14.11.2018 թվա կա նի վճռին:
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2. Աշոտ Ղա զար յա նից հօ գուտ Ան նա Վար դան յա նի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման 
գու մար:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ/2860/02/18 
 2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ/2860/02/18
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Լ. Գ րի գոր յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Պետ րոս յան 

Դ. Սե րոբ յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 10-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով «ՀՀ Շի րա կի մար զի Գ յում րի հա մայն քի Ա. Շիշ յա նի 

ան վան թիվ 6 երաժշ տա կան դպրոց» ՀՈԱԿ-ի (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) վճռա բեկ 
բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ 
ըստ հայ ցի Սի րա նուշ Մե լիք յա նի ընդ դեմ Կազ մա կեր պու թյան՝ 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 
156 հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր պա րա-
պուր դի գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Կազ մա-

կեր պու թյան տնօ րե նի 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա մա նը, իրեն վե րա կանգ նել նախ-
կին աշ խա տան քում և բռ նա գան ձել հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար մի ջին աշ խա տա վար ձը: 

ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ի. Բաղ ման-
յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.11.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է: 
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
25.04.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 16.11.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Սի րա նուշ Մե լիք յա նը:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113րդ հոդ

վա ծի 1ին մա սի 9րդ կե տը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
6րդ, 9րդ, 61րդ, 62րդ, 66րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայց վորն 

ինչ պես իր կող մից Կազ մա կեր պու թյա նը ներ կա յաց ված բա ցատ րագ րով, այն պես էլ գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում ըն դու նել է, որ 2018 թվա կա նի հու նի սի 2ին չի ներ կա յա ցել աշ խա-
տան քի: Այ սինքն, նշված փաս տա կան հան գա ման քը Դա տա րա նի կող մից իրա վա ցիո րեն 
գնա հատ վել է՝ որ պես ան վի ճե լի փաստ: Միա ժա մա նակ Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա-
մա րել, որ հայց վո րը բա ցա կա յել է առող ջա կան խնդիր ներ ունե նա լու պատ ճա ռով՝ այդ 
փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լով միայն հայց վո րի կող մից Կազ մա կեր պու թյա նը հաս-
ցեագրված ար ձա կուրդ տրա մա դրե լու մա սին դի մու մով: Մաս նա վո րա պես, Դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ «աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու նա խորդ օրը վեր ջինս հայտ նել է Դպ-
րո ցի տնօ րե նին առող ջա կան խնդիր ներ ունե նա լու և այդ կա պակ ցու թյամբ ար ձա կուրդ 
տրա մա դրե լու մա սին»:

Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ար ձա կուրդ տրա մա դրե լու վե րա-
բեր յալ դի մու մը հայց վո րը Կազ մա կեր պու թյա նը ներ կա յաց րել է 31.05.2018 թվա կա նին 
և ոչ թե 02.06.2018 թվա կա նի (աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու օր) նա խորդ օրը, այն է՝ 
01.06.2018 թվա կա նին: Այ սինքն, կա րե լի է եզ րա հան գել, որ Սի րա նուշ Մե լիք յանն աշ-
խա տան քի չներ կա յա նա լու նա խորդ օրը՝ 01.06.2018 թվա կա նին, առող ջա կան խնդիր-
ներ ունե նա լու և այդ կա պակ ցու թյամբ ար ձա կուրդ տրա մա դրե լու մա սին Կազ մա կեր-
պու թյան տնօ րե նին չի տե ղե կաց րել: Տվ յալ դեպ քում հայց վո րի՝ առող ջա կան խնդիր ներ 
ունե նա լու փաս տի վե րա բեր յալ գոր ծում առ կա է միայն «Գ յում րու շտապ բու ժա կան օգ-
նու թյան կա յան» ՓԲԸ-ի կող մից շտապ և ան հե տաձ գե լի բժշկա կան կան չի թիվ 35 թեր-
թի կը՝ թվագրված 04.06.2018 թվա կա նով, ինչ պես նաև Գ յում րու ըն տա նե կան բժշկու թյան 
կենտ րո նի կող մից 05.06.2018 թվա կա նին տրված անաշ խա տու նա կու թյան թեր թի կը, 
ըստ որի՝ անաշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի սկիզ բը 05.06.2018 թվա կանն 
է, վեր ջը՝ 02.07.2018 թվա կա նը: Այ սինքն, տվյալ դեպ քում գոր ծում առ կա չէ որևէ ապա-
ցույց, որով կհաս տատ վեր, որ հայց վո րը 02.06.2018 թվա կա նին ունե ցել է առող ջա կան 
խնդիր ներ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել: 

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում պա տաս խա նո ղի կող մից չեն հաս տատ վել իր 

հրա մա նի հիմ քում ըն կած փաս տա կան հան գա մանք նե րը: Ավե լին, գոր ծի քննու թյան ըն-
թաց քում վկա նե րի կող մից տրված ցուց մունք նե րով հաս տատ վել է, որ հայց վո րը 2018 
թվա կա նի մա յի սի 29-ին, 30-ին և 31-ին ներ կա յա ցել է դպրոց, իսկ «02.07.2018 թվա կա նին» 
չի ներ կա յա ցել աշ խա տան քի՝ վա տա ռողջ լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց րած ան ձը խնդրել 
է մեր ժել վճռա բեկ բո ղո քը այն ան հիմն լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ և օրի նա կան ուժի 
մեջ թող նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որո շու մը:
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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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1) Կազ մա կեր պու թյան և Սի րա նուշ Մե լիք յա նի միջև 01.09.2007 թվա կա նին կնքված 

թիվ 23 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի (այ սու հետ՝ Պայ մա նա գիր) հա մա ձայն՝ Սի րա-
նուշ Մե լիք յա նը նշա նակ վել է Կազ մա կեր պու թյան ուս մաս վա րի պաշ տո նում։ Պայ մա-
նագ րի 3.1 կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մար 
սահ ման վել է նոր մա վոր ված աշ խա տան քա յին օր՝ ժա մը 9։00-ից մինչև 17։00-ն, միա-
ժա մա նակ սահ ման վել է 6-օր յա աշ խա տան քա յին շա բաթ՝ 1 հանգստ յան օրով (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 14-15):

2) Սի րա նուշ Մե լիք յա նը 31.05.2018 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա մա-
նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ման յա Հով հան նիս յա նին հաս ցեագրված դի մու մով խնդրել 
է տրա մա դրել 30 օր տևո ղու թյամբ չվճար վող ար ձա կուրդ՝ առող ջա կան խնդիր ներ ունե-
նա լու և բժշ կա կան հե տա զո տու թյան կա րիք ունե նա լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 43):

3) Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ման յա Հով հան-
նիս յա նի 01.06.2018 թվա կա նի գրու թյամբ Սի րա նուշ Մե լիք յա նին տրվել է պա տաս խան, 
որ չեն կա րող ըն դա ռա ջել և  դրա կան պա տաս խան տալ 31.05.2018 թվա կա նի դի մու մին, 
քա նի որ այն չի բխում ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 34):

4) «Գ յում րու շտապ բու ժա կան օգ նու թյան կա յան» ՓԲԸ-ի կող մից շտապ և ան հե տաձ-
գե լի բժշկա կան կան չի թիվ 35 թեր թի կի հա մա ձայն՝ 04.06.2018 թվա կա նին՝ ժա մը 12։15-ին, 
ըն դուն վել է կանչ։ Հի վան դի անու նը, ազ գա նու նը՝ Սի րա նուշ Մե լիք յան։ Գան գատ նե րը 
դող՝ վեր ջույթ նե րի լար վա ծու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17-18):

5) Գ յում րու ըն տա նե կան բժշկու թյան կենտ րո նի կող մից 05.06.2018 թվա կա նին տրված 
թիվ 064259 անաշ խա տու նա կու թյան թեր թի կի հա մա ձայն՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նի մոտ 
ախ տո րոշ վել է սուր դիս ցիր կուլ յա տոր էն ցե ֆո լո պա թյա աս թե նոնևրո տիկ հա մախ տա նիշ։ 
Որ պես անաշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի սկիզբ նշվել է 05.06.2018 թվա կա-
նը, վերջ՝ եր կու սը հու լի սի, աշ խա տան քի ներ կա յա նա լու ժա մա նա կը՝ 03.07.2018 թվա կա նը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 20):

6) Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա մա նակա վոր պաշ տո նա կա տար Ման յա Հով-
հաննիս յա նի՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նին 04.07.2018 թվա կա նին հաս ցեագ րած գրու թյամբ 
պա հանջ վել է մեկ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում ներ կա յաց նել բա ցատ րու թյուն 2018 
թվա կա նի մա յի սի 29-ից մինչև 2018 թվա կա նի հու նի սի 5-ը աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու 
պատ ճառ նե րի մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 36):

7) Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից 07.07.2018 թվա կա նին ներ կա յաց վել է բա ցատ րա գիր, 
որով, մաս նա վո րա պես, հայտն վել է. «Ես՝ Սի րա նուշ Մե լիք յանս, մա յի սի 29-ին ներ կա-
յա ցել եմ աշ խա տան քի, դուք չա րա շա հե լով Ձեր պաշ տո նա կան դիր քը, ինձ անձ նա կան 
վի րա վո րանք ներ հասց րե ցիք, ան վա նե լով ինձ «ա նինք նա սեր, ան նա մուս, նա մուս ունե-
նա յիր աշ խա տան քի չէիր գա»։ Վեճ չստեղ ծե լու պատ ճա ռով ես դուրս եմ եկել դպրո ցից և 
մշա կույ թի բաժ նի նախ կին պետ Ա. Մկրտչ յա նի զան գով գնա ցել եմ քա ղա քա պե տա րան, 
որ տեղ հան դի պել եմ Ձեզ։ Մա յի սի 30-ին ես ժա մա նա կին ներ կա յա ցել եմ աշ խա տան-
քի և դուք ինձ հոր դո րել եք «քեզ 1 ժամ ժա մա նակ, դի մումդ գրի գնա»։ 10 րո պե անց ես 
զանգ եմ ստա ցել աու դի տի բաժ նի պետ Կ. Խա չատր յա նից և ներ կա յա ցել եմ մշա կույ թի 
բա ժին։ Քա նի որ դուք և մշա կույ թի բաժ նի պե տը, չա րա շա հե լով Ձեր պաշ տո նա կան դիր-
քը, բա րո յա հո գե բա նա կան ճնշում էիք գոր ծա դրում օրեր շա րու նակ, ես ունե ցա առող ջա-
կան խնդիր ներ։ Մա յի սի 31-ին ես, ներ կա յա նա լով աշ խա տան քի, դի մում եմ ներ կա յաց-
րել Ձեզ, որ դուք ինձ տրա մա դրեք 30 օր չվճար վող ար ձա կուրդ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ 
ունեմ առող ջա կան խնդիր ներ։ Դուք, առանց պատ ճա ռա բա նե լու, մեր ժե ցիք իմ դի մու մը 
հու նի սի 1-ին։ Ես աշ խա տան քի չեմ ներ կա յա ցել հու նի սի 2ին, իսկ հու նի սի 4-ին ես գա լիս 
էի աշ խա տան քի, ինձ զան գա հա րում է հարևա նու հիս և ասում, որ հետ արի, մշա կույ թի 
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բաժ նի նախ կին պետ Ա. Մկրտչ յա նը, դուք, Ազ գա նու շը և է լի ինչ-որ մե կը եկել են Ձեր 
տուն քո հետևից։ Ես ճա նա պար հին վա տա նում եմ և մինչև տուն հաս նե լը կա րիք եմ ունե-
նում շտապ բժշկա կան օգ նու թյան, կա րող եք ճշտել։ Ես ունեմ բո լոր փաս տաթղ թե րը և 
ներ կա յաց րել եմ մշա կույ թի բաժ նի պետ Ա. Շա հին յա նին։ Հի շեց նեմ նաև, որ դպրո ցի տե-
սախ ցիկ նե րը ֆիք սում են։ Խն դրում եմ Ձեզ գրա վոր հիմ նա վո րեք և ինձ տե ղե կաց րեք, թե 
ինչ հիմ քով, առանց հրա մա նի և նա խազ գու շաց ման, ինձ չեք վճա րել մա յիս ամ սի 29, 30, 
31 օրե րի աշ խա տա վար ձը։ Իմ անու նը տա բե լի գրքում հայտն վել է հու նի սի 11-ից» (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 29, 107)։

8) Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ման յա Հով-
հանն իս յա նի 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա մա նից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ 2018 թվա-
կա նի մա յի սի 29-ին, 30-ին և 31-ին, հու նի սի 1-ին, 2-ին և 4-ին ան հար գե լի պատ ճա ռով 
աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու, ինչ պես նաև այդ օրե րին աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու 
պատ ճառ նե րի մա սին Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից 07.07.2018 թվա կա նին ներ կա յաց-
ված բա ցատ րագ րում «տեղ գտած ստի ու զրպար տու թյան հա մար» ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ և 6-րդ կե տե րի հիմ քով գոր ծա տուի նա խա-
ձեռ նու թյամբ Սի րա նուշ Մե լիք յա նի հետ կնքված թիվ 23 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը 
լուծ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 37):

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 394-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ 
առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում այն հիմ-
նա վոր մամբ, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու-
թյան բուն էու թյու նը:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 9րդ կե տի հիմ քով 
աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին օրենս-
դրու թյան նպա տակն է՝

1) (…).
2) (…).
3) պաշտ պա նել աշ խա տող նե րի և գոր ծա տու նե րի իրա վունք ներն ու շա հե րը:
ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ աշ-

խա տան քա յին օրենս դրու թյան հիմ նա կան սկզբունք ներն են՝ աշ խա տան քա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի կող մե րի իրա վա հա վա սա րու թյու նը՝ ան կախ նրանց սե ռից, ռա սա յից, ազ-
գու թյու նից, լեզ վից, ծա գու մից, քա ղա քա ցիու թյու նից, սո ցիա լա կան դրու թյու նից, դա վա-
նան քից, ամուս նա կան վի ճա կից և ըն տա նե կան դրու թյու նից, տա րի քից, հա մոզ մունք նե-
րից կամ տե սա կետ նե րից, կու սակ ցու թյուն նե րին, ար հես տակ ցա կան միու թյուն նե րին կամ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ան դա մակ ցե լուց, աշ խա տո ղի գործ նա կան 
հատ կա նիշ նե րի հետ չկապ ված այլ հան գա մանք նե րից:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան վրա 
հիմն ված հա րա բե րու թյուն ներն են, ըստ որի՝ աշ խա տողն ան ձամբ, որո շա կի վար-
ձատ րու թյամբ կա տա րում է աշ խա տան քա յին գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս նա գի տու-
թյամբ, որա կա վոր մամբ կամ պաշ տո նում աշ խա տանք)՝ են թարկ վե լով ներ քին կար գա-
պա հա կան կա նոն նե րին, իսկ գոր ծա տուն ապա հո վում է աշ խա տան քա յին օրենս դրու-
թյամբ, աշ խա տան քա յին իրա վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տե րով, կո լեկ տիվ և աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված աշ խա տան-
քի պայ ման ներ:
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ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի 
և գոր ծա տուի միջև աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քա յին 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով կնքված գրա վոր աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով 
կամ աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տով:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծա տու-
նե րը, աշ խա տող նե րը և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ ներն իրենց իրա վունք ներն իրա կա նաց-
նե լիս և պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս պար տա վոր են պահ պա նել օրեն քը, գոր-
ծել բա րե խիղճ և ող ջա միտ: Աշ խա տան քա յին իրա վունք նե րի չա րա շա հումն ար գել վում է: 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին իրա վունք նե րի իրա կա նաց մամբ 
և պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մամբ չպետք է խախտ վեն այլ ան ձանց՝ օրենք նե րով 
պաշտ պան վող իրա վունք ներն ու շա հե րը:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 83-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին պայ-
մա նա գի րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև, ըստ որի՝ աշ խա տո ղը 
պար տա վոր վում է գոր ծա տուի հա մար կա տա րել որո շա կի մաս նա գի տու թյամբ, որա կա-
վոր մամբ աշ խա տանք՝ պահ պա նե լով աշ խա տա վայ րում սահ ման ված աշ խա տան քա յին 
կար գա պա հու թյու նը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է աշ խա տո ղին տրա մա դրել պայ-
մա նագ րով որոշ ված աշ խա տան քը, վճա րել նրա կա տա րած աշ խա տան քի հա մար պայ մա-
նա վոր ված աշ խա տա վար ձը և ապա հո վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու-
թյամբ, այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով, կող մե րի հա մա-
ձայ նու թյամբ նա խա տես ված աշ խա տան քա յին պայ ման ներ:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 216-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղը պար տա-
վոր է բա րեխղ ճո րեն կա տա րել աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա-
վո րու թյուն նե րը, պահ պա նել կազ մա կեր պու թյան ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րը, 
աշ խա տան քա յին կար գա պա հու թյու նը, (…) բա րեխղ ճո րեն վե րա բեր վել գոր ծա տուի և այլ 
աշ խա տող նե րի գույ քին (…):

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 218-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան-
քա յին կար գա պա հու թյունն աշ խա տան քա յին օրենս դրու թյամբ, աշ խա տան քա յին իրա-
վուն քի նոր մեր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ և աշ խա-
տան քա յին պայ մա նագ րե րով, գոր ծա տուի ներ քին իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված 
վար քագ ծի կա նոն ներն են, որոնց պար տա վոր են են թարկ վել բո լոր աշ խա տող նե րը: Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու թյան ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե-
րը (գոր ծա տուի ներ քին իրա վա կան ակ տը) կա նո նա կար գում են աշ խա տող նե րի՝ աշ խա-
տան քի ըն դուն ման և ազատ ման կար գը, աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի կող մե րի հիմ նա-
կան իրա վունք նե րը, պար տա կա նու թյուն նե րը և պա տաս խա նատ վու թյու նը, աշ խա տան քի 
ռե ժի մը, հանգս տի ժա մա նա կը, աշ խա տող նե րի նկատ մամբ կի րառ վող խրա խու սան քի և 
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը, ինչ պես նաև աշ խա տան քա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րին վե րա բե րող այլ հար ցեր:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 220-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին կար-
գա պա հու թյան խախ տում է հա մար վում աշ խա տո ղի մեղ քով աշ խա տան քա յին պար տա-
կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 223-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա-
յին կար գա պա հու թյու նը խախ տե լու հա մար կա րող են կի րառ վել հետևյալ կար գա պա հա կան 
տույ ժե րը. 1) նկա տո ղու թյուն, 2) խիստ նկա տո ղու թյուն, 3) նույն օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կե տե րի հիմ քե րով աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծում:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 224-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կար գա պա հա կան 
տույ ժի կի րառ ման դեպ քում պետք է հաշ վի առնվեն խախտ ման ծան րու թյու նը և  դրա 
հետևանք նե րը, աշ խա տո ղի մեղ քը, այդ խախտ ման կա տար ման հան գա մանք նե րը և աշ-
խա տո ղի՝ նախ կի նում կա տա րած աշ խա տան քը:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 226-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մինչև կար գա պա հա-
կան տույ ժի կի րա ռու մը գոր ծա տուն պետք է աշ խա տո ղից պա հան ջի խախտ ման մա սին 
գրա վոր բա ցատ րու թյուն: Եթե գոր ծա տուի սահ մա նած ող ջա միտ ժամ կե տում աշ խա տողն 
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առանց հար գե լի պատ ճառ նե րի չի ներ կա յաց նում բա ցատ րու թյուն, ապա կար գա պա հա-
կան տույ ժը կա րող է կի րառ վել առանց բա ցատ րու թյան:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վում է՝ գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
գոր ծա տուն իրա վունք ունի աշ խա տո ղի հետ լու ծե լու անո րոշ ժամ կե տով կնքված աշ խա-
տան քա յին պայ մա նա գի րը, ինչ պես նաև որո շա կի ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին 
պայ մա նա գի րը նախ քան դրա գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի լրա նա լը՝ ան հար գե լի պատ ճա-
ռով ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում աշ խա տո ղի՝ աշ խա տան քի 
չներ կա յա նա լու դեպ քում: 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 11-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան աշ խա տան քա յին օրենս դրու թյան նոր մե րը պետք է մեկ նա բան վեն դրան ցում 
պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ՝ հաշ վի առ-
նե լով նույն օրենսգրքի պա հանջ նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քա յին 
օրենս դրու թյան նոր մի մեկ նա բա նու մը չպետք է փո փո խի դրա իմաս տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րը նշված ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ աշ խա տո ղի և գոր ծա-
տուի միջև աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գում են աշ խա տան քա յին օրենս-
դրու թյամբ սահ ման ված կար գով կնքված գրա վոր աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով կամ 
աշ խա տան քի ըն դուն ման մա սին ան հա տա կան իրա վա կան ակ տով: Աշ խա տան քա յին 
պայ մա նա գի րը, ըստ էու թյան, հան դի սա նում է աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև կնքված 
հա մա ձայ նու թյուն, ըստ որի՝ թե աշ խա տո ղը և թե գոր ծա տուն ձեռք են բե րում փո խա դարձ 
իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ։ Մաս նա վո րա պես, աշ խա տո ղը պար տա վոր վում 
է բա րեխղ ճո րեն կա տա րել աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով ստանձ նած պար տա կա նու-
թյուն նե րը, պահ պա նել կազ մա կեր պու թյան ներ քին կար գա պա հա կան կա նոն նե րը, աշ-
խա տան քա յին կար գա պա հու թյու նը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է աշ խա տո ղին 
տրա մա դրել պայ մա նագ րով որոշ ված աշ խա տան քը, վճա րել նրա կա տա րած աշ խա տան-
քի հա մար պայ մա նա վոր ված աշ խա տա վար ձը և ապա հո վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օրենս դրու թյամբ, այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով, 
կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված աշ խա տան քա յին պայ ման ներ: 

Ընդ որում, այն դեպ քում, երբ աշ խա տո ղը չի կա տա րում կամ ոչ պատ շաճ է կա տա-
րում աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում՝ 
չի պահ պա նում աշ խա տան քա յին կար գա պա հու թյու նը, գոր ծա տուն կա րող է կի րա ռել ՀՀ 
աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 223-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված կար գա պա հա-
կան տույ ժե րից որևէ մե կը՝ հաշ վի առ նե լով նույն օրենսգրքի 224-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված՝ աշ խա տո ղի կող մից թույլ տրված խախտ ման ծան րու թյու նը և  դրա հետևանք նե րը, 
աշ խա տո ղի մեղ քը, այդ խախտ ման կա տար ման հան գա մանք նե րը և աշ խա տո ղի՝ նախ-
կի նում կա տա րած աշ խա տան քը: Այ սինքն, չնա յած այն հան գա ման քին, որ աշ խա տո ղի 
կող մից աշ խա տան քա յին կար գա պա հու թյու նը խախ տե լու դեպ քում գոր ծա տուն ինքն է 
որո շում կի րառ ման են թա կա կար գա պա հա կան տույ ժի տե սա կը, այ նուա մե նայ նիվ, այն 
չի կա րող կրել կա մա յա կան բնույթ, և յու րա քանչ յուր դեպ քում գոր ծա տուի կող մից ընտր-
ված կար գա պա հա կան տույ ժի տե սա կը պետք է հա մա չափ լի նի աշ խա տո ղի կող մից կա-
տար ված խախտ ման ծան րու թյա նը, որի ապա հով մանն էլ ուղղ ված է ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 226-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ մինչև կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռումն 
աշ խա տո ղից խախտ ման մա սին պար տա դիր գրա վոր բա ցատ րու թյուն պա հան ջե լու գոր-
ծա տուի պար տա կա նու թյու նը։ Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 
մինչև կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռու մը գոր ծա տուի կող մից աշ խա տո ղից խախտ ման 
մա սին գրա վոր բա ցատ րու թյուն պա հան ջե լը պար տա դիր է, և այն աշ խա տո ղից պետք 
է պա հանջ վի մինչև կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռու մը՝ սահ մա նե լով այդ բա ցատ րու-
թյու նը տա լու հա մար ող ջա միտ ժամ կետ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ օրենս դի րը ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տով սահ մա նել է ինչ պես անո րոշ, այն պես 
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էլ որո շա կի ժամ կե տով աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ 
լու ծե լու հիմ քը, որի հա մար անհ րա ժեշտ է մի շարք նա խա պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա 
առ կա յու թյու նը: Մաս նա վո րա պես՝ 

1. պայ մա նա գի րը պետք է կնքված լի նի անո րոշ կամ որո շա կի ժամ կե տով.
2. պայ մա նագ րի լու ծու մը պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի աշ խա տո ղի կող մից մեկ 

ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր (հեր թա փոխ) աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հան գա ման քով.
3. աշ խա տո ղի կող մից մեկ ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում 

աշ խա տան քի չներ կա յա նա լը պետք է լի նի ան հար գե լի պատ ճա ռով։
Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 24-րդ գլ խով կար գա վո րել է նաև «Առան ձին աշ-
խա տան քա յին վե ճե րով վա րույ թը» վեր տա ռու թյամբ աշ խա տան քա յին վե ճե րի քննու թյան 
կար գը և առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Այս պես՝ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վի ճարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի հիմ քում ըն կած, ինչ պես նաև տվյալ 
ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի ըն դուն ման օրեն քով, այլ նոր մա տիվ կամ գոր ծա տուի 
ներ քին իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գը պահ պան ված լի նե լու փաս տերն ապա-
ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է պա տաս խա նո ղը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 213-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ պա տաս խա նո ղը վի ճարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի իրա վա չա փու-
թյու նը հիմ նա վո րող ապա ցույց ներ կա րող է ներ կա յաց նել միայն ապա ցույց նե րը պա հան-
ջե լու որոշ ման կա տար ման ըն թաց քում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ հիմ նա վո րում 
է ապա ցույ ցի ներ կա յաց ման անհ նա րի նու թյու նը՝ իրե նից ան կախ պատ ճառ նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 214-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վի ճարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տում օրեն քով սահ ման ված՝ ան հա-
տա կան իրա վա կան ակ տե րին վե րա բե րող պա հանջ նե րի խախ տումն ինք նին հիմք չէ այդ 
ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 214-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ վի ճարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակտն ըն դուն վել է 
մե կից ավե լի փաս տա կան հիմ քե րով, ապա դրան ցից առնվազն մե կի առ կա յու թյու նը հաս-
տատ վե լը բա վա րար է վի ճարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջը մեր ժե լու հա մար:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ աշ խա տան քա յին վե ճե րի լուծ ման 
դեպ քում օրենս դի րը, ի տար բե րու թյուն կող մե րի միջև ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու-
նը բաշ խե լու ընդհանուր կա նո նի, սահ մա նել է բա ցա ռու թյուն, ըստ որի՝ աշ խա տան քա-
յին վե ճե րով վի ճարկ վող ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի հիմ քում ըն կած, ինչ պես նաև 
տվյալ ան հա տա կան իրա վա կան ակ տի ըն դուն ման օրեն քով, այլ նոր մա տիվ կամ գոր ծա-
տուի ներ քին իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գը պահ պան ված լի նե լու փաս տերն 
ապա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է գոր ծա տուն։ Այլ կերպ ասած՝ աշ խա տան քա-
յին վե ճե րով ապա ցուց ման բե ռի ծան րու թյունն օրենս դրի կող մից դրվել է պա տաս խա-
նող (գոր ծա տուի) վրա։ Նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ 
աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով գոր ծա տուի 
նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում գոր ծա տուն պետք 
է ապա ցու ցի՝ կող մե րի միջև անո րոշ կամ որո շա կի ժամ կե տով պայ մա նա գիր կնքված լի-
նե լու, աշ խա տո ղի կող մից մեկ ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր (հեր թա փոխ) աշ խա տան քի 
չներ կա յա նա լու և աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու պատ ճառն ան հար գե լի լի նե լու փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 57-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ապա-
ցույց է այն տվյա լը, որի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման հի ման վրա դա տա րա նը պար զում 
է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և առար կու թյուն նե րի հիմ քում դրված, ինչ-
պես նաև գոր ծի կամ հար ցի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ փաս տե 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 58-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վե-
րա բե րե լի է այն ապա ցույ ցը, որն ավե լի կամ պա կաս հա վա նա կան է դարձ նում գոր ծը 
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լու ծե լու հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող որևէ փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու-
թյու նը, քան այն կլի ներ առանց այդ ապա ցույ ցի: Դա տա րա նը հե տա զո տում և գնա հա-
տում է միայն այն ապա ցույց նե րը, որոնք, հաշ վի առ նե լով սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի պա-
հան ջը, կա րող են հաս տա տել կամ ժխտել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և 
առար կու թյուն նե րի հիմ քում դրված փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 59-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ փաս տե րը, որոնք, օրեն քի կամ նոր մա տիվ 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 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րի շրջա նա կը որո շում է 
դա տա րա նը՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և առար կու թյուն նե րի հի ման 
վրա՝ ղե կա վար վե լով վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի իրա վա կան 
նոր մե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 62-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ եթե բո լոր ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մից և գնա հա 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 հետևանք նե րը 
կրում է այդ փաս տի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող ան ձը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա րա նը, 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՝ ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա-
զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ապա ցույց են թա կա է գնա հատ ման վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ-
րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան, իսկ բո լոր ապա ցույց ներն իրենց հա մակ ցու թյան 
մեջ՝ փաս տի հաս տատ ման հա մար բա վա րա րու թյան տե սանկ յու նից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա րա նը հե տա զոտ ված ապա ցույ ցը ճա նա չում է անար ժա նա հա վատ, եթե 
դրա հե տա զոտ ման, գնա հատ ման կամ այլ ապա ցույց նե րի հետ հա մադր ման արդ յուն քով 
հաս տատ վում է, որ դրա նում պա րու նակ վող տե ղե կատ վու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում 
իրա կա նու թյա նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով դա-
տա րան նե րի կող մից ապա ցույց նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին, ար ձա նագ րել է, որ 
դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ապա ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տե լու 
դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե որ քա նով է այդ 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 Ս վետ լա նա 
Ժու լիկ յանն ընդ դեմ Անա հիտ Խա չատր յա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է նաև, 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 օբ յեկ 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 րոս յանն ընդ դեմ Ն վեր Մկրտչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի որո շու մը): 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 
Կազ մա կեր պու թյան և Սի րա նուշ Մե լիք յա նի միջև 01.09.2007 թվա կա նին կնքված թիվ 

23 Պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նը նշա նակ վել է Կազ մա կեր պու թյան ուս-
մաս վա րի պաշ տո նում։ Պայ մա նագ րի 3.1 կե տով աշ խա տո ղի՝ իր պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար ման հա մար սահ ման վել է նոր մա վոր ված աշ խա տան քա յին օր՝ ժա մը 9։00-ից մինչև 
17։00-ն, 6-օր յա աշ խա տան քա յին շա բա թով՝ 1 հանգստ յան օրով։ Սի րա նուշ Մե լիք յա նը 
31.05.2018 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար 
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Ման յա Հով հան նիս յա նին հաս ցեգրված դի մու մով խնդրել է տրա մա դրել 30 օր տևո ղու-
թյամբ չվճար վող ար ձա կուրդ՝ առող ջա կան խնդիր ներ ունե նա լու և բժշ կա կան հե տա զո-
տու թյան կա րիք ունե նա լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա-
մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ման յա Հով հան նիս յա նի 01.06.2018 թվա կա նի գրու թյամբ 
Սի րա նուշ Մե լիք յա նին պա տաս խան է տրվել այն մա սին, որ վեր ջի նիս խնդրան քին չեն 
կա րող ըն դա ռա ջել և  դրա կան պա տաս խան տալ 31.05.2018 թվա կա նին դի մու մին, քա նի 
որ այն չի բխում ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 176-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից: «Գ յում-
րու շտապ բու ժա կան օգ նու թյան կա յան» ՓԲԸ-ի կող մից շտապ և ան հե տաձ գե լի բժշկա-
կան կան չի թիվ 35 թեր թի կի հա մա ձայն՝ 04.06.2018 թվա կա նին ժա մը 12։15-ին ըն դուն վել 
է կանչ։ Հի վան դի անու նը, ազ գա նու նը՝ Սի րա նուշ Մե լիք յան։ Գան գատ նե րը դող, վեր-
ջույթ նե րի լար վա ծու թյուն: Հե տա գա յում, ըստ Գ յում րու ըն տա նե կան բժշկու թյան կենտ րո-
նի կող մից 05.06.2018 թվա կա նին տրված թիվ 064259 անաշ խա տու նա կու թյան թեր թի կի, 
Սի րա նուշ Մե լիք յա նի մոտ ախ տո րոշ վել է սուր դիս ցիր կուլ յա տոր էն ցե ֆո լո պա թյա աս-
թե նոնևրո տիկ հա մախ տա նիշ։ Անաշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի սկիզ բը 
սահ ման վել է 05.06.2018 թվա կա նը, վեր ջը՝ եր կու սը հու լի սի։ Աշ խա տան քի ներ կա յա նա լու 
ժամ կե տը՝ 03.07.2018 թվա կա նը:

Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա մա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ման յա Հով հանն սի յա-
նի 04.07.2018 թվա կա նի՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նին հաս ցեագ րած գրու թյամբ պա հանջ վել է 
մեկ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում ներ կա յաց նել բա ցատ րու թյուն 2018 թվա կա նի մա-
յի սի 29-ից մինչև 2018 թվա կա նի հու նի սի 5-ը աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու պատ ճառ նե րի 
մա սին: Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից 07.07.2018 թվա կա նին ներ կա յաց վել է բա ցատ րա-
գիր, որում, ի թիվ այլ նի, Սի րա նուշ Մե լիք յա նը նշել է, որ հու նի սի 2ին չի ներ կա յա ցել աշ
խա տան քի:

Կազ մա կեր պու թյան տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ման յա Հով հանն-
սի յա նի 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա մա նից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ 2018 թվա կա նի 
մա յի սի 29-ին, 30-ին և 31-ին, հու նի սի 1-ին, 2-ին և 4-ին ան հար գե լի պատ ճա ռով աշ խա-
տան քի չներ կա յա նա լու, ինչ պես նաև այդ օրե րին աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու պատ ճառ-
նե րի մա սին Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից 07.07.2018 թվա կա նին ներ կա յաց ված բա ցատ-
րագ րում «տեղ գտած ստի ու զրպար տու թյան հա մար» ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
113 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ և 6-րդ կե տե րի հիմ քով գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ Սի-
րա նուշ Մե լիք յա նի հետ կնքված թիվ 23 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վել է:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լիս, հաս տատ ված հա մա րե լով 02.06.2018 
թվա կա նին և 04.06.2018 թվա կա նին Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից աշ խա տան քի չներ կա-
յա նա լու հան գա ման քը, ար ձա նագ րել է, որ վեր ջինս ունե ցել է առող ջա կան խնդիր ներ, 
որ պի սի պայ ման նե րում Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից 02.06.2018 թվա կա նին և 04.06.2018 
թվա կա նին աշ խա տան քի չներ կա յա նա լը չի կա րող գնա հատ վել ան հար գե լի:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Կազ մա կեր պու թյան կող մից բեր ված վե րա քննիչ 
բո ղո քը և դա տա կան ակ տը թող նե լով օրի նա կան ուժի մեջ, հան գել է այն հետևու թյան, որ 
Կազ մա կեր պու թյու նը չի ապա ցու ցել իր ազատ ման հրա մա նի հիմ քում ըն կած հան գա մանք-
նե րը: Մաս նա վո րա պես, Վե րա քննիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ որ պես վի ճե լի հրա մա նի 
հիմ քում դրված փաս տե րը հաս տա տող ապա ցույց՝ Կազ մա կեր պու թյան կող մից վկա յա կոչ-
վել է Զ վարթ Գի նոս յա նի անու նից գրված և ստո րագրված 12.06.2018 թվա կա նի հայ տա-
րա րու թյու նը, մինչ դեռ այդ փաս տա թուղ թը՝ որ պես ան հար գե լի պատ ճառ նե րով ամ բողջ 
աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից աշ խա տան քի չներ կա-
յա նա լու փաս տը հիմ նա վո րող ապա ցույց հան դի սա նալ չի կա րող, քա նի որ սույն գոր ծով 
չի հիմ նա վոր վել, որ պա տաս խա նո ղի մոտ 2018 թվա կա նի մա յի սի 29-ից մինչև հու նի սի 
4-ը նե րառ յալ աշ խա տել է Զ վարթ Գի նոս յան անձ նա վո րու թյուն, որն ի պաշ տո նե պար տա-
վոր է եղել հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նել աշ խա տող նե րի կար գա պա հու թյան նկատ մամբ: 
Վե րը նշվա ծի հի ման վրա Վե րա քննիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետևու թյան, որ Կազ-
մա կեր պու թյու նը պետք է ապա ցու ցեր իր վկա յա կո չած փաս տե րը, սա կայն դրանք մնա-
ցել են անա պա ցույց, և այս հան գա ման քի հիմ նա վոր մամբ Դա տա րա նի հետևու թյունն այն 
մա սին, որ հայ ցը պետք է բա վա րա րել, միան գա մայն հիմ նա վոր է: 
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Վե րը նշված մեկ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում նշել հետևյա լը.

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ ան հար գե լի պատ ճա ռով ամ-
բողջ աշ խա տան քա յին օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում աշ խա տո ղի՝ աշ խա տան քի չներ-
կա յա նա լու հիմ քով գոր ծա տուի կող մից վեր ջի նիս նկատ մամբ աշ խա տան քա յին պայ մա-
նա գի րը լու ծե լու տես քով կար գա պա հա կան տույժ կի րա ռե լու դեպ քում գոր ծա տուի կող-
մից պետք է հիմ նա վոր վի մեկ ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա (հեր թա փո խի) ըն թաց քում 
աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քից բա ցա կա յե լու հար գե լի պատ ճառ նե րի բա ցա կա յու-
թյու նը: Ընդ որում աշ խա տո ղի՝ մեկ ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում աշ խա-
տան քից ան հար գե լի բա ցա կա յու թյունն անհ րա ժեշտ և բա վա րար է ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի-
րը լու ծե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կազ մա կեր պու թյան կող մից Սի րա նուշ 
Մե լիք յանն ազատ վել է աշ խա տան քից 2018 թվա կա նի մա յի սի 29-ին, 30-ին և 31-ին, հու նի-
սի 1-ին, 2-ին և 4-ին ան հար գե լի պատ ճա ռով աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հիմ քով: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով 
չի հիմ նա վոր վում առող ջա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից 
02.06.2018 թվա կա նին աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հան գա ման քը (հար գե լի պատ ճա-
ռը), ավե լին՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նը 07.07.2018 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյուն ներ-
կա յաց րած բա ցատ րագ րով ևս  ըն դու նել է 02.06.2018 թվա կա նին աշ խա տան քի չներ կա-
յա նա լու հան գա ման քը, ինչ պես նաև որևէ բա ցատ րու թյուն չի ներ կա յաց րել 02.06.2018 
թվա կա նի մեկ ամ բողջ աշ խա տան քա յին օր աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հիմ քե րի վե-
րա բեր յալ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված հետևու թյու նը բխում է նաև այն հան գա ման-
քից, որ Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից 04.06.2018 թվա կա նին աշ խա տան քի չներ կա-
յա նա լու պատ ճա ռի հար գե լի լի նե լու հան գա ման քը հաս տատ վում է գոր ծում առ կա 
04.06.2018 թվա կա նի «Գ յում րու շտապ բու ժա կան օգ նու թյան կա յան» ՓԲԸ-ի կող-
մից շտապ և ան հե տաձ գե լի բժշկա կան կան չի թիվ 35 թեր թի կով: Մինչ դեռ Սի րա նուշ 
Մե լիք յա նի կող մից 02.06.2018 թվա կա նին աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու պատ ճա ռի 
հար գե լի լի նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րող որևէ ապա ցույց սույն 
գոր ծում առ կա չէ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը սույն գոր ծի 
լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաստն այն մա սին, որ Սի րա նուշ Մե լիք-
յանն աշ խա տան քից բա ցա կա յել է հար գե լի պատ ճառ նե րով, հաս տատ ված են հա մա րել 
առանց որևէ թույ լատ րե լի ապա ցույ ցի առ կա յու թյան:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը պատ շաճ չեն ուսում նա սի րել սույն գոր ծում առ կա ապա-
ցույց նե րը: Մաս նա վո րա պես Վե րա քննիչ դա տա րանն ընդ հան րա պես քննարկ ման առար-
կա չի դարձ րել այն փաս տա կան հան գա ման քը, որ Սի րա նուշ Մե լիք յա նը 07.07.2018 
թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյուն ներ կա յաց րած բա ցատ րագ րով ըն դու նել է առանց որևէ 
պատ ճա ռի 02.06.2018 թվա կա նին աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հան գա ման քը: Ավե լին՝ 
Դա տա րանն իր եզ րա հան գում նե րը կա տա րե լիս հիմն վել է միայն դա տա կան նիս տի ըն-
թաց քում կող մի բա նա վոր հայ տա րա րու թյան վրա՝ առանց դրա վե րա բեր յալ բա վա րար և 
թույ լատ րե լի ապա ցույց ներ ունե նա լու: 

Փաս տո րեն, Դա տա րա նը 02.06.2018 թվա կա նի աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու հիմ քի 
մա սին կա տա րել է սխալ հետևու թյուն ներ, որ պի սի պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
փաս տում է, որ Դա տա րանն ապա ցույց նե րի սխալ գնա հատ մամբ կա տա րել է ան հիմն եզ-
րա հան գում ներ հայ ցի հիմ նա վոր և բա վա րար ման են թա կա լի նե լու մա սին, ինչն ան տես-
վել է նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 
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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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
և 3-րդ մա սե րի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 25.04.2019 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 սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 3-րդ կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա յի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր։ Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ 

Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 
սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա-
տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ 

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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 104-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ հայ ցագ նի մեջ մտնում են նաև պա հանջ վող տու ժան քի (տու գան քի, տույ ժի) և 
տո կոս նե րի գու մար նե րը՝ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու օր վա դրու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ խում է դա տա կան ծախ սե րը՝ [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ դա-
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են հայց վոր նե րը՝ աշ խա տա-
վար ձի և  դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի հետ կապ ված այլ գու մար նե րի գանձ ման և 
աշ խա տան քա յին վե ճե րի վե րա բեր յալ հայ ցե րով:

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ «Պե տա կան տուր-
քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի իրա վա կար գա վո րու մը վե-
րա բե րում է միայն պե տու թյան հան դեպ պե տա կան տուր քի գծով պար տա վո րու թյուն-
նե րի բա ցա կա յու թյա նը և չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես մյուս կող մի կրած դա տա կան 
ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն: Վճռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված սուբ յեկ տը ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի հիմ քով պետք է կրի մյուս կող մի կրած 
դա տա կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն: Ն ման մո տե ցու մը բխում է 
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կող մե րի իրա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քից և կոչ ված է կան խե լու պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից ազատ ված սուբ յեկ տի կող մից իր դա տա վա րա կան իրա վունք նե րի ան բա րե-
խիղճ իրա կա նաց ման արդ յուն քում մյուս կող մին հնա րա վոր պատ ճառ վե լիք վնաս նե րը: 
Հետևա բար, եթե հայ ցը հա րուց վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված հայց վո-
րի կող մից և հե տա գա յում այն մերժ վում է ան հիմն լի նե լու հիմ քով, հայց վո րը պետք է կրի 
այլ ան ձանց կրած՝ իրենց իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար անհ րա ժեշտ դա տա-
կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը:

Սույն գոր ծով բո ղոք բե րած ան ձը վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս վճա րել է վճռա բեկ 
բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մա րը: Ն կա տի ունե նա լով, որ 
սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ Սի րա նուշ Մե լիք յա նի հայ-
ցը՝ մերժ ման, որ պի սի պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
112-րդ հոդ վա ծի հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-
քի գու մա րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը պետք է կրի հայց վոր կող մը, Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ Սի րա նուշ Մե լիք յա նից հօ գուտ Կազ մա կեր պու թյան են թա կա է 
բռնա գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րի փոխ հա-
տու ցում: Միա ժա մա նակ, սա կայն, նկա տի ունե նա լով, որ հայ ցը հա րուց ված է այն ան ձի 
կող մից, որը «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ա» 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 րա քննիչ և 
վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի վճա րու մից, իսկ սույն 
գոր ծով պա տաս խա նո ղը Դա տա րա նում պե տա կան տուրք չի վճա րել, Վճռա բեկ դա տա-
րա նը գտնում է, որ նման պայ ման նե րում հայ ցա դի մու մի հա մար վճար ման են թա կա պե-
տա կան տուր քի գու մա րի հետ կապ ված հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նի հայցն ընդ դեմ 
«ՀՀ Շի րա կի մար զի Գ յում րի հա մայն քի Ա. Շիշ յա նի ան վան թիվ 6 երաժշ տա կան դպրոց» 
ՀՈԱԿ-ի՝ 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, աշ խա տան քում վե-
րա կանգ նե լու և հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
մեր ժել:

2. Սի րա նուշ Մե լիք յա նից հօ գուտ «ՀՀ Շի րա կի մար զի Գ յում րի հա մայն քի Ա. Շիշ յա-
նի ան վան թիվ 6 երաժշ տա կան դպրոց» ՀՈԱԿ-ի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
վե րա քննիչ բո ղո քի և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րի փոխ հա տու ցում:

Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը՝ հայ ցա դի մու մի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան 
տուր քի գու մա րի հետ կապ ված, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 
«ա» կե տի հիմ քով հա մա րել լուծ ված:

3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ՇԴ/2860/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով  
10.07.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև  

դա տա կան ծախսերի բաշխ ման վե րա բեր յալ պատ ճա ռա բա նա կան  
և եզ րա փա կիչ մա սե րում ար ված եզ րա հան գում նե րի մա սին 

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), 2020 թվա կա նի հու լի սի 10-ին գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով քննե լով «ՀՀ Շի րա կի մար զի Գ յում րի հա մայն քի Ա. Շիշ յա նի ան վան թիվ 
6 երաժշ տա կան դպրոց» ՀՈԱԿ-ի (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 
վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ-
ցի Սի րա նուշ Մե լիք յա նի ընդ դեմ Կազ մա կեր պու թյան՝ 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա-
մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր պա րա պուր-
դի գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ 
վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ 
Սի րա նուշ Մե լիք յա նի հայցն ընդ դեմ «ՀՀ Շի րա կի մար զի Գ յում րի հա մայն քի Ա. Շիշ յա նի 
ան վան թիվ 6 երաժշ տա կան դպրոց» ՀՈԱԿ-ի՝ 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա մանն ան-
վա վեր ճա նա չե լու, աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը 
բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, մեր ժել, Սի րա նուշ Մե լիք յա նից հօ գուտ «ՀՀ Շի րա կի 
մար զի Գ յում րի հա մայն քի Ա. Շիշ յա նի ան վան թիվ 6 երաժշ տա կան դպրոց» ՀՈԱԿի բռնա
գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա
բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րի փոխ հա տու ցում: 
Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը՝ հայ ցա դի մու մի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր-
քի գու մա րի հետ կապ ված, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ա» 
կե տի հիմ քով հա մա րել է լուծ ված:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Գ. Հա կոբ-
յանս և Ն. Տա վա րաց յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման՝ գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ պատ ճա ռա բա նա կան և 
եզ րա փա կիչ մա սե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից 
ար ված եզ րա հան գում նե րի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծիքն 
այդ եզ րա հան գում նե րի վե րա բեր յալ:

Դի մե լով դա տա րան՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Կազ մա-
կեր պու թյան տնօ րե նի 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա մա նը, իրեն վե րա կանգ նել նախ-
կին աշ խա տան քում և բռ նա գան ձել հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար մի ջին աշ խա տա վար ձը: 

ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ի. Բաղ ման-
յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.11.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
25.04.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 16.11.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Սի րա նուշ Մե լիք յա նը։
Վճռա բեկ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ՝
1. «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի իրա-

վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է միայն պե տու թյան հան դեպ պե տա կան տուր քի գծով 
պար տա վո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյա նը և չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես մյուս կող մի 
կրած դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյուն,
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2. պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված սուբ յեկ տը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի հիմ քով պետք է կրի մյուս կող մի կրած դա տա-
կան ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն։ Ն ման մո տե ցու մը բխում է կող մե րի 
իրա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քից և կոչ ված է կան խե լու պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ազատ ված սուբ յեկ տի կող մից իր դա տա վա րա կան իրա վունք նե րի ան բա րե խիղճ իրա կա-
նաց ման արդ յուն քում մյուս կող մին հնա րա վոր պատ ճառ վե լիք վնաս նե րը, եզ րա հան գել 
է, որ եթե հայ ցը հա րուց վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված հայց վո րի կող մից 
և հե տա գա յում այն մերժ վում է ան հիմն լի նե լու հիմ քով, հայց վո րը պետք է կրի այլ ան ձանց 
կրած՝ իրենց իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար անհ րա ժեշտ դա տա կան ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը:

Դ րա հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ սույն գոր ծով վճռա-
բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, իսկ Սի րա նուշ Մե լիք յա նի հայ ցը՝ մերժ ման, որ պի-
սի պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 
հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը փոխ-
հա տու ցե լու պար տա կա նու թյու նը պետք է կրի հայց վոր կող մը, Սի րա նուշ Մե լիք յա նից հօ-
գուտ Կազ մա կեր պու թյան բռնա գան ձել է 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի և 
40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-
քի գու մար նե րի փոխ հա տու ցում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Գ. Հա կոբ յանս և Ն. Տա վա րաց յանս, հա մա ձայն 
չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման վե րա բեր յալ պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րում Վճռա բեկ դա տա
րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից ար ված եզ րա հան գում նե րի հետ, շա րա
դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը դրանց վե րա բեր յալ:

Այս պես՝
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի իր 

իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վունք:
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 

ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը Կա րեն Ավագ յա նի դի մու մի հի ման վրա՝ ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և «Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» կե տի 6-րդ պար բե րու թյան՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա-
նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը որո շե լու վե րա բեր յալ գոր ծով 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-1423 որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չի 
հե տապն դում դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նա դրա կան իրա վուն քից ան ձին զրկե լու 
կամ այդ իրա վուն քի իրա ցու մը սահ մա նա փա կե լու նպա տակ: Օրենս դի րը, կար գա վո րե լով 
դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի գանձ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, կաշ-
կանդ ված է ան ձանց իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան և այն իրաց նե լու 
անհ րա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր սահ մա նե լու, դա տա-
րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի երաշ խա վոր ման սահ մա նա դրա կան պար տա կա նու թյուն-
նե րով, որոնք ուղ ղա կիո րեն բխում են Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե-
րում, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 75-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված նոր մե րից: Պե տու թյան այդ 
պար տա կա նու թյուն նե րից բխող խնդիրն է՝ օրեն քով երաշ խա վո րել պատ շաճ հա վա սա րակշ-
ռու թյուն, մի կող մից՝ պե տա կան տուրք վճա րե լու՝ ան ձի պար տա կա նու թյան և, մյուս կող մից՝ 
դա տա րա նում իր իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը պաշտ պա նե լու՝ ան ձի սահ մա նա դրա-
կան իրա վուն քի իրաց ման արդ յու նա վե տու թյան ապա հով ման միջև: 

Միևնույն ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րանն ընդգ ծել է, որ վճար ված պե-
տա կան տուր քը դրա վճար ման պար տա վո րու թյուն ունե ցող դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի 
հաշ վին կա րող է հա տուց վել օրեն քով սահ ման ված կար գով, որը նաև պայ մա նա վոր ված է 
մրցակ ցա յին ար դա րա դա տու թյան էու թյամբ:
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Տվ յալ դեպ քում օրենս դի րը կար գա վո րել է դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի 
գանձ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը՝ ան ձանց հա մար սահ մա նե լով նրանց իրա-
վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան և  դրանք իրաց նե լու հա մար անհ րա-
ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր ու ըն թա ցա կար գեր։

Այս պես՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 102-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ-
գե լու, պե տա կան տուր քը և  դրա դրույ քա չա փը նվա զեց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վոր վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օրեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել 
է եզ րա փա կիչ դա տա կան ակտ, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա-
նե րին, փոր ձա գետ նե րին, մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի 
հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա-
նով դրանք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ 
իրա կա նաց ման հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ կապ-
ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են սույն [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ խում է դա տա կան ծախ սե րը՝ սույն 
[ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րի 
իրա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ նույն օրեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օրեն քով սահ-
ման ված պար տա դիր վճար է:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում պե տա կան տուրք վճա րող ներ են հա մար վում նույն օրեն քի 7-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված ծա ռա յու թյուն նե րից կամ գոր ծո ղու թյուն նե րից օգտ վող ֆի զի կա-
կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք (...):

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը գանձ վում է՝ դա տա րան տրվող հայ ցա-
դի մում նե րի, դի մում նե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րի հա մար (...):

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի «ա» կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են հայց վոր նե րը՝ 
աշ խա տա վար ձի և  դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի հետ կապ ված այլ գու մար նե րի 
գանձ ման և աշ խա տան քա յին վե ճե րի վե րա բեր յալ հայ ցե րով:

Նույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի առա ջին մա սում նշված 
ան ձինք տուր քի վճա րու մից ազատ վում են նաև դա տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ 
վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
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ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը նույն որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի «թ» կե տի 6-րդ պար բե րու-
թյան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ օրենս դի րը սահ մա նել է նաև որո շա կի լրա ցու ցիչ 
իրա վա կան երաշ խիք ներ, որոնք միտ ված են որո շա կի հա վա սա րակշ ռու թյուն ապա հո վե-
լուն: Այդ պի սի իրա վա կար գա վո րու մը դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման 
շրջա նակ նե րում նպա տակ ունի՝ իրա վա կան որո շա կի չա փա նիշ նե րով պայ մա նա վոր ված, 
հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել երաշ խա վո րե լու ար դար հա վա սա րակշ ռու թյուն մի կող մից՝ 
դա տա րա նի մատ չե լիու թյան, մյուս կող մից՝ (…) հան րա յին բնույ թի առան ձին գոր ծե րով 
դա տա կան պաշտ պա նու թյունն ապա հո վե լու սահ մա նա դրաի րա վա կան անհ րա ժեշ տու-
թյան միջև:

Միևնույն ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման շրջա նակ նե րում պե տա կան տուր քի վճար-
ման ար տո նու թյուն նե րի կա ռու ցա կար գի և դա տա վա րա կան տար բեր փու լե րում այն կի-
րա ռե լու կա նո նա կարգ ման ու իրա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յում դրա մեկ նա բան ման 
սահ մա նա դրա կա նու թյան վե րա բեր յալ դի մող կող մի հար ցա դրում նե րին, ար ձա նագ րել 
է, որ վե րա դաս դա տա րա նի ակ տի հի ման վրա նոր քննու թյան արդ յուն քում ստո րա դաս 
դա տա րա նի կող մից ըն դուն ված ակ տը ևս հե տապն դում է ինք նու րույն նպա տակ՝ տվյալ 
գոր ծի քննու թյան գոր ծըն թա ցում կող մե րի հա մար առա ջաց նե լով իրա վա կան հնա րա վոր 
նոր հետևանք ներ: Հետևա բար, դա տա կան նման ակ տի արդ յուն քում առա ջա նում են նաև 
տվյալ ակ տի բո ղո քարկ ման հետ կապ ված նոր իրա վա հա րա բե րու թյուն ներ, որոնց պայ-
ման նե րում դա տա քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը հան դի սա նում է 
վե րա դաս դա տա րա նի կող մից վե րահս կո ղու թյան նոր օբ յեկտ: Դ րա նով պայ մա նա վոր-
ված՝ վե րա դաս դա տա րա նը, վե րահս կո ղու թյուն իրա կա նաց նե լով դա տա կան են թադր-
յալ սխալ պա րու նա կող՝ ստո րա դաս ատ յա նի դա տա կան ակ տի նկատ մամբ, կա տա րում է 
գոր ծո ղու թյուն, որն օրեն քի իմաս տով հան դի սա նում է պե տա կան տուր քի գանձ ման ինք-
նու րույն օբ յեկտ:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, նշե լով, որ տվյալ գոր ծով դի մո ղի մատ նան շած 
իրա վի ճա կում բո ղոք բե րող կող մը, ել նե լով «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծի վի ճարկ վող իրա վա կար գա վոր ման բո վան դա կու թյու նից, շա րու նա կում է օգտ վել 
օրենս դրա կան այն երաշ խիք նե րից, որոնք միտ ված են բա ցա ռե լու դա տա րա նի մատ չե-
լիու թյան իրա վուն քի իրաց մա նը պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյամբ խո չըն-
դո տե լու հնա րա վո րու թյու նը, գտել է, որ վի ճարկ վող հիշ յալ դրույ թը՝ իրա վա կի րա ռա կան 
պրակ տի կա յում դրան տրված այն պի սի մեկ նա բա նու թյամբ, հա մա ձայն որի՝ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան շրջա նակ նե րում կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ըն թա-
ցա կար գե րում պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն չի տրա մադր վում այդ ար տո նու-
թյու նից օգտ ված ան ձին, դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի են թադր յալ խախտ ման 
առու մով սահ մա նա դրա կա նու թյան խնդիր է առա ջաց նում: Օրեն քի վե րո հիշ յալ հոդ վա ծի 
վի ճարկ վող իրա վա կար գա վոր ման բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ վար չա կան իրա-
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան լիա զոր մար մին նե րի ըն դու նած որոշ-
ման դեմ, բո ղոք նե րով պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազա տե լու ձևով ար տո նու թյուն 
սահ մա նե լով, օրենս դի րը որևէ սահ մա նա փա կում կամ բա ցա ռու թյուն չի նա խա տե սել՝ 
կապ ված այդ գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի հե տա գա հնա րա վոր բո ղո քարկ-
ման շրջա նակ նե րում հիշ յալ ար տո նու թյան շա րու նա կա կան կի րառ ման հետ:

Այ նու հետև ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը գտել է, որ «Պե տա կան տուր քի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60-րդ 
հոդ վա ծի վի ճարկ վող նոր մե րի հա մա տեղ կի րառ ման շրջա նակ նե րում դա տա կան ծախ-
սե րի բաշխ ման կա նոն նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել այն պի սի բո վան դա կու թյամբ, հա-
մա ձայն որի՝ պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն ունե ցող ան ձից այդ ծախ սե րը գանձ-
վեն՝ նե րա ռե լով նաև վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մա րը: Այն դեպ քե րում, 
երբ դա տա քննու թյան ան բա րեն պաստ ել քով կամ օրեն քով նա խա տես ված կոնկ րետ 
հիմ քով պայ մա նա վոր ված դա տա վա րու թյան մաս նա կից այն սուբ յեկ տը, որն իրա վուն քի 
ուժով օգտ վել է պե տա կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյու նից, դա տա րա նի որոշ մամբ 
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կա րող է կրել դա տա կան ծախ սերն օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե րով հա տու ցե լու պար-
տա կա նու թյուն՝ պահ պա նե լով պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյու նը:

Նաև վե րոգրյա լի արդ յուն քում ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը որո շել է, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սը հա մա պա տաս խա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյա-
նը սահ մա նա դրաի րա վա կան այն պի սի մեկ նա բա նու թյամբ, հա մա ձայն որի՝ այն դեպ քե-
րում, երբ դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն իրա վուն քի ուժով օգտ վել է պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյու նից, դա տա րա նի որոշ մամբ կա րող է կրել դա տա կան ծախ սե րը, որը չի 
կա րող նե րա ռել այդ ար տո նու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան տուր քի վճա րը, և «Պե-
տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի «թ» կե տի 6-րդ պար բե րու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան Սահ մա նա դրու թյա նը սահ մա նա դրաի րա վա կան այն պի սի մեկ նա բա նու թյամբ, 
հա մա ձայն որի՝ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են ոչ առևտ-
րա յին 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 բեր յալ հա մա պա տաս խան լիա զոր ված մար մին նե րի ըն դու նած որոշ ման դեմ բո ղոք-
նե րով՝ դա տա կան բո ղո քարկ ման բո լոր փու լե րում:

Թեև նշված իրա վա կան դիր քո րո շում ներն ար տա հայտ վել են վար չա կան դա տա վա-
րու թյան կար գով քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում՝ կապ ված «Պե տա կան տուր քի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «թ» կե տի 6-րդ պար-
բե րու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ, գտնում ենք, որ այդ դիր քո րո շում նե րը հա վա սա րա պես 
կի րա ռե լի են նաև քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող այն գոր ծե րի 
նկատ մամբ, որոնք վե րա բե րում են աշ խա տա վար ձի և  դրան հա վա սա րեց ված վճա րում-
նե րի հետ կապ ված այլ գու մար նե րի գանձ ման ու աշ խա տան քա յին վե ճե րի վե րա բեր յալ 
հայ ցե րին:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նը հայց է ներ կա յաց րել Դա-
տա րան ընդ դեմ Կազ մա կեր պու թյան՝ պա հան ջե լով ան վա վեր ճա նա չել վեր ջի նիս տնօ րե-
նի 10.07.2018 թվա կա նի թիվ 156 հրա մա նը, իրեն վե րա կանգ նել նախ կին աշ խա տան քում 
և բռ նա գան ձել հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի ջին 
աշ խա տա վար ձը: Այ սինքն՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա նի կող մից ներ կա յաց վել է «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի «ա» կե տով նա խա տես ված 
հայ ցը, որի պայ ման նե րում վեր ջինս նույն հոդ վա ծի առա ջին մա սի հա մա ձայն՝ ազատ ված 
է դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Դ րա նից ել նե լով՝ Սի րա նուշ Մե լիք յա-
նը նշված հայ ցա դի մու մը Դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուրք չի վճա րել։

Դա տա րա նի 16.11.2018 թվա կա նի վճռով Սի րա նուշ Մե լիք յա նի հայ ցը բա վա րար վել է: 
Նշ ված վճռի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը՝ վե րա քննիչ 

բո ղո քը ներ կա յաց նե լու հա մար նա խա պես վճա րե լով 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պե տա կան 
տուր քի գու մար:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, քննե լով Կազ մա կեր պու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը, 25.04.2019 
թվա կա նին որո շում է կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու և Դա-
տա րա նի 16.11.2018 թվա կա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու մա սին: 

Դ րա նից հե տո Կազ մա կեր պու թյու նը ներ կա յաց րել է վճռա բեկ բո ղոք՝ պա հան ջե լով 
բե կա նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայ ցը 
մեր ժել: Միա ժա մա նակ Կազ մա կեր պու թյու նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճա-
րել է 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պե տա կան տուր քի գու մար:

Այժմ Վճռա բեկ դա տա րա նը, քննե լով Կազ մա կեր պու թյան վճռա բեկ բո ղո քը, որո շել է 
այն բա վա րա րել՝ բե կա նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի որո շու մը և այն 
փո փո խել՝ հայ ցը մեր ժել: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է Սի րա նուշ Մե-
լիք յա նից հօ գուտ Կազ մա կեր պու թյան բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ 
բո ղո քի և 40.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա-
կան տուր քի գու մար նե րի փոխ հա տու ցում, իսկ դա տա կան ծախ սե րի հար ցը՝ հայ ցա դի մու-
մի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մա րի հետ կապ ված, «Պե տա կան 
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տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի «ա» կե տի հիմ քով հա մա րել 
լուծ ված:

Կար ծում ենք, որ Վե րա քննիչ և Վճռա բեկ դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի ձևով 
Կազ մա կեր պու թյան կող մից կա տար ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձանց միջև սխալ են բաշխ վել, այն չի բխում ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի կող մից 
ար տա հայտ ված վե րը նշված դիր քո րո շում նե րից հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

Տվ յալ դեպ քում օրենս դի րը կար գա վո րել է դա տա րան նե րում «Պե տա կան տուր քի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի «ա» կե տի հիմ քով ներ կա յաց ված հայ ցա-
դի մում նե րի հա մար պե տա կան տուր քի գանձ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը՝ մի 
կող մից՝ պե տա կան տուրք վճա րե լու՝ ան ձի պար տա կա նու թյան և, մյուս կող մից՝ դա տա-
րա նում նրա իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը պաշտ պա նե լու՝ ան ձի սահ մա նա դրա-
կան իրա վուն քի իրաց ման արդ յու նա վե տու թյան ապա հով ման միջև հա վա սա րակշ ռու-
թյուն երաշ խա վո րե լու նպա տա կով սահ մա նե լով հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պա կան 
կա ռու ցա կարգ, որի հա մա ձայն՝ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 
առա ջին մա սով հայց վո րին ազա տել է նույն մա սի «ա» կե տի հիմ քով հայ ցա դի մում, իսկ 
երկ րորդ մա սով՝ տվյալ գոր ծով կա յաց ված դա տա րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ 
վե րա քննիչ ու վճռա բեկ բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի վճա րու մից։ 

Միևնույն ժա մա նակ օրենս դի րը պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ ված հայց վո րի 
հա մար չի սահ մա նել պար տա կա նու թյուն՝ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ ներ կա յաց նե-
լու հա մար վճար ված պե տա կան տուր քը հա տու ցե լու դրա վճար ման պար տա վո րու թյունն 
ունե ցող դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին, և ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի կող մից ար-
տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում սույն գոր ծով հայց վո րը, ել նե լով «Պե-
տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի «ա» կե տի և երկ րորդ 
մա սի իրա վա կար գա վո րում նե րի բո վան դա կու թյու նից, շա րու նա կում է օգտ վել օրենս դրա-
կան այն երաշ խիք նե րից, որոնք միտ ված են բա ցա ռե լու նրա՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
իրա վուն քի իրաց մա նը պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյամբ խո չըն դո տե լու 
հնա րա վո րու թյու նը՝ ան կախ նրա նից, թե ում կող մից են ներ կա յաց վել վե րա քննիչ և վճ ռա-
բեկ բո ղոք նե րը։

Հա կա ռակ պա րա գա յում գտնում ենք, որ եթե քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
շրջա նակ նե րում կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գե րում պե տա-
կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն չտրա մադր վի հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու 
հա մար այդ ար տո նու թյու նից օգտ ված ան ձին, ապա կխախտ վի վեր ջի նիս՝ դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան իրա վուն քը։

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի նույն դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայն՝ սույն գոր ծով 
հայց վո րը կա րող էր բա ցա ռա պես կրել մյուս դա տա կան ծախ սերն օրեն քով նա խա տես-
ված հիմ քե րով հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն՝ պահ պա նե լով պե տա կան տուր քի գծով 
ար տո նու թյու նը: Մինչ դեռ սույն գոր ծով նման դա տա կան ծախ սեր կա տար ված լի նե լու վե-
րա բեր յալ փաստ չի վկա յա կոչ վել։ 

Ն ման պայ ման նե րում գտնում ենք, որ սույն գոր ծով նաև վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո-
ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը պետք 
է հա մար վեր լուծ ված:

Միևնույն ժա մա նակ ցան կա նում ենք ար ձա նագ րել, որ եթե առ կա է օրենս դրա կան 
բաց՝ հաղ թած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մից վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ 
ներ կա յաց նե լու հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի վե րա դարձ ման հար ցը լու ծե լու 
առու մով, ապա այն են թա կա է լուծ ման բա ցա ռա պես օրենս դրա կան ակ տե րում փո փո-
խու թյուն ներ կամ լրա ցում ներ կա տա րե լու եղա նա կով։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Գ. Հա կոբ յան
Ն. Տա վա րաց յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/0008/02/14 
 2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/0008/02/14
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սմ բատ յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Մար գար յան  

Ա. Պետ րոս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 05-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով «ՎեոնԱր մե նիա» ՓԲԸ-ի (ի րա վա նա խորդ՝ «Ար-

մեն Տել» ՓԲԸ) (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Ցո լակ Գ րի գոր յա նի վճռա բեկ 
բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.07.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ 
ըստ հայ ցի Արամ Կա րա պետ յա նի ընդ դեմ Ըն կե րու թյան՝ ան հա տա կան իրա վա կան ակտն 
ան վա վեր ճա նա չե լու, Ըն կե րու թյու նից հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար գու մար բռնա գան ձե լու, Ըն կե րու թյու նից աշ խա տան քում չվե րա կանգ-
նե լու դի մաց մի ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա պա տի կի չա փով հա տուց ման գու մա րը 
բռնա գան ձե լու և ծա նուց ման եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե լու հա մար տու ժան քի գու-
մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Արամ Կա րա պետ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե-

րու թյան 29.11.2013 թվա կա նի թիվ 3681-Կ հրա մա նը (դրա նում կա տար ված փո փո խու թյուն-
նե րը) ամ բող ջու թյամբ, իրեն վե րա կանգ նել նախ կին պաշ տո նում, իսկ անհ նա րի նու թյան 
դեպ քում՝ հա մար ժեք այլ պաշ տո նում, Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ իրեն բռնա գան ձել մի ջին 
աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար՝ հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մար՝ սկսած 04.07.2014 թվա կա նից մինչև աշ խա տան քում փաս տա ցի վե րա կանգն-
ման օրը, վե րա կանգն ման անհ նա րի նու թյան դեպ քում Ըն կե րու թյու նից բռնա գան ձել 
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մի ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա պա տի կի չա փով գու մար՝ որ պես աշ խա տան քում չվե-
րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում, սկսած 04.07.2014 թվա կա նից մինչև դա տա րա նի վճիռն 
օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու օրն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի ջին աշ խա տա-
վար ձի չա փով գու մար՝ որ պես հա տու ցում հար կա դիր պա րա պուր դի հա մար, ծա նուց ման 
եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե լու հա մար տու ժանք 60 օր վա հա մար՝ հաշ վի առ նե լով 
մի ջին օրա կան աշ խա տա վար ձը:

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Զ. Նախշ քար յան) 11.02.2015 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը բա վա րա րել է մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է. «...Ըն կե րու թյան 29.11.2013թ. թիվ 3681-Կ 
հրա մա նը (դրա նում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը) ամ բող ջու թյամբ ճա նա չել ան վա վեր: 
 Հայց վոր Արամ Վա րազ դա տի Կա րա պետ յա նին վե րա կանգ նել իր նախ կին պաշ տո նին 
հա մար ժեք՝ վե րան վան ված Հ յու սի սի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի ուղ-
ղու թյան ղե կա վա րի պաշ տո նում: Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ հայց վոր Արամ Վա րազ դա տի 
Կա րա պետ յա նից բռնա գան ձել նրա մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար՝ հար կա դիր 
պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, սկսած 04.07.2014 թվա կա նից մինչև 
աշ խա տան քում փաս տա ցի վե րա կանգն ման օրը: Վե րա կանգն ման անհ նա րի նու թյան 
դեպ քում պա տաս խա նո ղից հօ գուտ հայց վո րի բռնա գան ձել.

ա/ նրա մի ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա պա տի կի չա փով գու մար՝ որ պես աշ խա-
տան քում չվե րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում,

բ/ սկսած 04.07.2014թ.-ից մինչև դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու օրն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հայց վո րի մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար՝ 
որ պես հա տու ցում հար կա դիր պա րա պուր դի հա մար,

գ/ ծա նուց ման եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե լու հա մար տու ժանք՝ 60 օր վա հա-
մար՝ հաշ վի առ նե լով հայց վո րի մի ջին օրա կան աշ խա տա վար ձը»: Մ նա ցած մա սով հայ ցը 
մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ա. Հու նան յան, Մ. Հար-
թեն յան, Ն. Տա վա րաց յան) 22.04.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րա քննիչ բո-
ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 11.02.2015 թվա կա նի վճի ռը թողն վել 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 28.12.2015 թվա-
կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 22.04.2015 թվա կա նի որո շու մը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է 
Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

Գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում հայց վո րը փո խել է հայ ցի առար կան և պա հան ջել է 
ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե րու թյան 29.11.2013 թվա կա նի թիվ 3681-Կ հրա մա նը, Ըն կե րու թյու-
նից բռնա գան ձել գու մար՝ պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ սկսած 
04.07.2014 թվա կա նից մինչև դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը, հայց վո րին 
աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում՝ ոչ պա կաս քան մի ջին աշ խա տա-
վար ձի 12-ա պա տի կի չա փով, ինչ պես նաև ծա նուց ման եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե-
լու դի մաց տու ժանք 60 օր վա հա մար՝ հիմք ըն դու նե լով հայց վո րի մի ջին աշ խա տա վար ձը:

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 
իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Հով սեփ յան) 18.07.2016 թվա կա նի վճռով հայ-
ցը բա վա րար վել է, վճռվել է՝ ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե րու թյան 29.11.2013 թվա կա նի թիվ 
3681-Կ հրա մա նը, Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Արամ Կա րա պետ յա նի բռնա գան ձել մի ջին աշ-
խա տա վար ձը՝ հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ սկսած 
04.07.2014 թվա կա նից մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը, վճիռն օրի նա կան ուժի 
մեջ մտնե լու օրը պայ մա նա գի րը հա մա րել լուծ ված, Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Արամ Կա րա-
պետ յա նի բռնա գան ձել նրա մի ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա պա տի կի չա փով գու-
մար՝ որ պես աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում, Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ 
Արամ Կա րա պետ յա նի բռնա գան ձել ծա նուց ման եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե լու հա-
մար տու ժան քի գու մար՝ 60 օր վա հա մար՝ հաշ վի առ նե լով Արամ Կա րա պետ յա նի մի ջին 
աշ խա տա վար ձը: 
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քա յել յան, Գ. 
Խան դան յան, Հ. Ենոք յան) 16.03.2017 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րա քննիչ բո ղո-
քը բա վա րար վել է, և Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան-
նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 18.07.2016 թվա կա նի վճիռն ամ բող ջու թյամբ 
բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր քննու թյան:

Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ս տե փան յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
21.11.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է, վճռվել է՝ Ըն կե րու թյան ան հա տա կան 
իրա վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չել, բռնա գան ձել մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով գու-
մար հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ինչ պես նաև 
բռնա գան ձել աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում և ծա նուց ման եր կամս-
յա ժամ կե տը չպահ պա նե լու հա մար տու ժանք: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
23.07.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա-
նի 21.11.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել 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:

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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 78րդ հոդ վա ծը, ՀՀ աշ

խա տան քա յին օրենսգրքի 265րդ հոդ վա ծը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 113րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տը, 115րդ հոդ վա ծը, չի կի րա ռել ՀՀ աշ խա
տան քա յին օրենսգրքի 113րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սը, որը պետք է կի րա ռեր: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը Ըն կե րու թյան՝ թիվ 3681-Կ հրա մա նի ան վա վե րու թյու նը 
պատ ճա ռա բա նել է այն հան գա ման քով, որ Ըն կե րու թյան կող մից հաս տատ ված նոր հաս-
տի քա ցու ցա կում եղել են այն պի սի հաս տիք ներ, որոնք Ըն կե րու թյու նը կա րող էր առա-
ջար կել Արամ Կա րա պետ յա նին, սա կայն չի առա ջար կել, որի հետևան քով վեր ջինս ապօ-
րի նի կեր պով զրկվել է այլ աշ խա տանք ունե նա լու հնա րա վո րու թյու նից, մինչ դեռ ան տես-
վել է այն փաս տը, որ Ըն կե րու թյու նը բազ միցս նշել է, որ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
պայ ման նե րի փո փոխ ման անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ Արամ Կա րա պետ յա նի 
զբա ղեց րած պաշ տոնն այլևս գո յու թյուն չի ունե ցել, ուս տի նախ կին աշ խա տան քում վե-
րա կանգ նե լը պար զա պես անհ նա րին էր, իսկ Արամ Կա րա պետ յա նի վկա յա կո չած հաս-
տիք նե րը, որոնք ստեղծ վել են վար չա կազ մա կերպ չա կան փո փո խու թյան արդ յուն քում, 
պա հան ջում են այն պի սի պայ ման ներ և մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն, որոնց 
վեր ջինս իր մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյամբ, որա կա վոր մամբ, առող ջա կան վի-
ճա կով պար զա պես չի հա մա պա տաս խա նում, այդ իսկ պատ ճա ռով այդ աշ խա տանք նե-
րից ոչ մե կը չի առա ջարկ վել նրան:

Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ան տես վել է այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան նոր 
վար չա կազ մա կերպ չա կան կա ռուց ված քը հաս տատ վել, իսկ թիվ 3681-Կ հրա մա նը տրվել է՝ 
հիմք ըն դու նե լով Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 13.11.2013 թվա կա նի թիվ 17/13 որո-
շու մը: Ուս տի, Ըն կե րու թյու նում աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փոխ ման 
անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րի քա նա կի և հաս տիք նե րի կրճատ-
ման պատ ճա ռով, ղե կա վար վե լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով, 11.03.2014 թվա կա նից լուծ վել է Արամ Կա րա պետ յա նի և Ըն կե-
րու թյան միջև կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը: Այլ կերպ ասած՝ հայց վո րի հետ 
աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը պայ մա նա վոր ված է եղել Ըն կե րու թյու նում ար-
տա դրու թյան ծա վալ նե րի և (կամ) աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փոխ-
ման և (կամ) ար տա դրա կան անհ րա ժեշ տու թյամբ:

Ան դրա դառ նա լով աշ խա տող նե րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք նե րի կրճատ ման հան-
գա ման քին՝ հարկ է նշել, որ Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 02.09.2013 թվա կա նի թիվ 
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14/13 որոշ մամբ հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կում շար ժա կան կա պի բլո կի և ֆիքս ված 
կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյուն նե րում առ կա էր 544 հաս տիք, իսկ Ըն կե րու թյան 
տնօ րեն նե րի խորհր դի թիվ 17/13 որոշ մամբ հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կում՝ շար ժա-
կան կա պի բլո կի և ֆիքս ված կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյուն նե րում՝ 504 հաս-
տիք, հետևա բար, ան վի ճե լի փաստ է նաև, որ Ըն կե րու թյան վար չա կազ մա կերպ չա կան 
կա ռուց ված քի փո փո խու թյան արդ յուն քում տե ղի են ունե ցել հաս տիք նե րի կրճա տում ներ, 
544-ը դար ձել է 504, ինչ պես նաև մեկ, եր կու և ավե լի բա ժին նե րի միա ձու լում ներ, որ պի սի 
պա րա գա յում հաս տատ վում է նաև հաս տիք նե րի կրճատ ման փաս տը: Այս պի սով, Ըն կե-
րու թյան թիվ 17/13 որոշ մամբ հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կով ըստ էու թյան դա դա րել է 
գո յու թյուն ունե նալ Շար ժա կան կա պի բլո կի Կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան ար տա քին առևտ-
րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյու նը, որն իր մեջ նե րա ռել է նաև Հ յու սի-
սի վա ճառ քի ուղ ղու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում կրճատ վել են նաև այդ ծա ռա յու թյու նը 
և նրա նում առ կա բո լոր հաս տիք նե րը, այդ թվում նաև՝ հայց վո րի զբա ղեց րած հաս տի քը, 
այ սինքն՝ հայց վո րի հաս տիքն այլևս գո յու թյուն չի ունե ցել:

Սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 
28.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Վե րա քննիչ դա տա րա նի որոշ ման բե կան ման հիմք է հան-
դի սա ցել այն հան գա ման քը, որ ստո րա դաս ատ յա նը չի նշել այն ապա ցույ ցը, որը կհաս-
տա տեր Հ յու սի սի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի 
պաշ տո նը հայց վո րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող-
ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան լի նե լու փաս տը: Սույն բո ղո քով բո ղո քարկ վող դա-
տա կան ակ տի մեջ նշվել է, որ Դա տա րանն իրա վա ցիո րեն ար ձա նագ րել է, որ պա տաս-
խա նո ղի մոտ առ կա է եղել հայց վո րին՝ նրա մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, 
որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան այլ աշ խա տանք առա ջար կե-
լու հնա րա վո րու թյուն, ին չը պա տաս խա նո ղի կող մից չի կա տար վել, սա կայն Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը չի հստա կեց րել, թե որն է այդ աշ խա տան քը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ հայց վորն աշ խա տան-
քից ազատ ման պա հին զբա ղեց րել է շար ժա կան կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան 
ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյան, Հ յու սի սի վա ճառ-
քի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի հաս տի քը, ին չից պարզ երևում է, որ հայց վո րի աշ խա տան քա-
յին փորձն, ըստ սույն գոր ծի հան գա մանք նե րի, վա ճառ քի ոլոր տում է, բայց ոչ սպա սարկ-
ման, իսկ վա ճառ քի և սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րը բո լո րո վին այլ բա ժին ներ են և 
սպա սարկ ման ոլոր տում աշ խա տո ղը պետք է ունե նա հա ճա խորդ նե րին սպա սար կե լու և 
նրանց հետ աշ խա տե լու փորձ: Եթե ման րակր կիտ ուսում նա սիր վեն հայց վո րի զբա ղեց-
րած և Դա տա րա նի կող մից նա խա տես ված հաս տիք նե րի տար բե րու թյու նը, ապա ակն-
հայտ է դառ նում նրանց ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի տար բե րու թյու նը, իսկ գոր ծա տուն 
ինքն է շա հագրգռ ված իր մոտ առ կա թա փուր հաս տիք նե րը հա մալ րել պատ րաստ ված, 
ներ կա յաց վող հաս տի քի պա հանջ նե րը բա վա րա րող թեկ նա ծուի մի ջո ցով: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, դա տա կան ակ տի վեր լու ծու թյուն նե րում նշե լով, որ հայց վո-
րին կա րող էր առնվազն առա ջարկ վեր վա ճառ քի և սպա սարկ ման ուղ ղու թյան ծա ռա յու-
թյան ղե կա վա րի, բաժ նի պե տի, մաս նա գե տի կամ ավագ մաս նա գե տի հաս տիք նե րը, չի 
նշել, թե կոնկ րետ, որ ապա ցույ ցով է հաս տատ ված հա մա րել, որ հայց վորն ունի հա մա-
պա տաս խան կրթու թյուն, որա կա վո րում, փոր ձա ռու թյուն, հա մա պա տաս խան կազ մա կեր-
պա կան հմտու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ տի րա պե տում է գոր ծա րար նա մա կագ րու թյան 
և բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման հմտու թյուն նե րին, արդ յու նա վետ տի րա պե տում է «Trade 
marketing» ռազ մա վա րու թյան ձևա վոր ման հմտու թյուն նե րին:

Դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 115-րդ հոդ վա ծը, 
իսկ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այդ հան գա ման քը: Մաս նա վո րա պես, Դա տա-
րա նը գտել է, որ առ կա է նշված նոր մով սահ ման ված ժամ կե տի խախ տում 60 օրով, քա նի 
որ ծա նուց ման ժամ կե տը ընդ հատ վել է, մինչ դեռ ընդ հա տու մը տե ղի է ունե ցել ոչ թե Ըն-
կե րու թյան մեղ քով, այլ՝ հայց վո րի, քա նի որ վեր ջի նիս կող մից անընդ հատ ներ կա յաց վել 
են անաշ խա տու նա կու թյան թեր թիկ ներ, որոնց հի ման վրա փո փոխ վել է ազատ ման օրը, 
ուս տի ծա նուց ման ժամ կետ ներն անընդ հատ կրճատ վել են:
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Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 23.07.2018 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1. 26.09.2008 թվա կա նի թիվ 4933/1 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի և  դրա ան-

բա ժա նե լի մա սը հան դի սա ցող լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան 
և Արամ Կա րա պետ յա նի միջև կնքվել է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր, և Արամ Կա-
րա պետ յա նի՝ Ըն կե րու թյու նում զբա ղեց րած վեր ջին պաշ տո նը եղել է վեր ջի նիս կող մից 
01.01.2013 թվա կա նից զբա ղեց րած՝ «Շար ժա կան կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան 
ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի տնօ րի նու թյան Հ յու սի սի վա ճառ-
քի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի պաշ տո նը» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 86-98):

2. 26.09.2008 թվա կա նի թիվ 4933/1 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րում փո փո խու-
թյուն կա տա րե լու մա սին 28.12.2012 թվա կա նի թիվ 4 լրա ցու ցիչ հա մա ձայ նագ րի 3.1 կե տով 
փո փո խու թյուն է կա տար վել աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի 1.1 կե տում՝ սահ մա նե լով 
Շար ժա կան կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) 
մի ջո ցով վա ճառ քի տնօ րի նու թյան Հ յու սի սի վա ճառ քի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի աշ խա տան-
քա յին գոր ծա ռույթ նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 97-98):

3. 29.11.2013 թվա կա նի՝ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին թիվ 3681-Կ 
հրա մա նի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նում աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո-
փոխ ման անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րի քա նա կի և հաս տիք նե-
րի կրճատ ման պատ ճա ռով 11.03.2014 թվա կա նից լուծ վել է Արամ Կա րա պետ յա նի և Ըն-
կե րու թյան միջև կնքված թիվ 4933/1 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
99-100): 

4. Աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 29.11.2013 թվա կա նի թիվ Ե-11-
1038 ծա նուց մամբ Արամ Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց վել է 11.03.2014 թվա կա նից աշ խա-
տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին: Ծա նուց մամբ միա ժա մա նակ հայտն վել է, որ 
Ըն կե րու թյու նում Արամ Կա րա պետ յա նին այլ աշ խա տանք չի առա ջարկ վում՝ հա մա պա-
տաս խան հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: Նշ ված ծա նու ցումն Արամ Կա-
րա պետ յա նը ստա ցել է 18.12.2013 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 101-104):

5. Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րեն Ա. Պ յա տա խի նի՝ «Ան հա տա կան իրա վա կան ակ-
տում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 17.02.2014 թվա կա նի թիվ 670-Կ, 29.04.2014 
թվա կա նի թիվ 1449-Կ և 21.05.2014 թվա կա նի թիվ 2104-Կ հրա ման նե րով 29.11.2013 թվա-
կա նի՝ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին թիվ 3681-Կ հրա մա նի մեջ Արամ 
Կա րա պետ յա նի հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման ամ սա թի վը՝ 11.03.2014 թվա-
կա նը, հա մա պա տաս խա նա բար փո խա րին վել է 04.07.2014 թվա կա նով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
105-107):

6. Ըն կե րու թյան կա դրա յին վար չու թյան և մարդ կա յին ռե սուրս նե րի (ՄՌ) կա ռա-
վար ման ծա ռա յու թյան ղե կա վա րի ժ/պ Ս. Ն շան յան ցի կող մից հաս տատ ված 21.05.2014 
թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 02.09.2013 թվա-
կա նի թիվ 14/13 որոշ մամբ հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կում շար ժա կան կա պի բլո կի և 
ֆիքս ված կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյուն նե րում առ կա էր 544 հաս տիք, իսկ Ըն-
կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 13.11.2013 թվա կա նի թիվ 17/13 որոշ մամբ հաս տատ ված 
հաս տի քա ցու ցա կում շար ժա կան կա պի բլո կի և ֆիքս ված կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ-
րի նու թյուն նե րում առ կա է 504 հաս տիք: Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 02.09.2013 
թվա կա նի թիվ 14/13 որո շու մով հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կում շար ժա կան կա պի 
բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան Ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ-
քի ծա ռա յու թյու նում Հ յու սի սի վա ճառ քի ուղ ղու թյու նը պա տաս խա նա տու էր Լո ռի և Տա-
վուշ մար զե րում աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման և ապա հով ման հա մար, իսկ Ըն կե-
րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 13.11.2013 թվա կա նի թիվ 17/13 որոշ մամբ հաս տատ ված 
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հաս տի քա ցու ցա կում բա ցա կա յում է շար ժա կան կա պի բլո կի Կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան 
Ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյու նը (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 132):

7. 02.09.2013 թվա կա նի Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի թիվ 14/13 որոշ ման հա-
մա ձայն՝ շար ժա կան կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան և ֆիքս ված կա պի բլո կի կո-
մեր ցիոն տնօ րի նու թյան մա սով Ըն կե րու թյան հաս տի քա ցու ցա կից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ 
Շար ժա կան կա պի բլոկն ունե ցել է, մաս նա վո րա պես՝ Կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյուն, որում 
առ կա են եղել Կո մեր ցիոն տնօ րե նի՝ 1, առևտ րա յին մար քե թին գի մե նե ջե րի՝ 1, առևտ րա-
յին մար քե թին գի առա ջա տար մաս նա գե տի՝ 1, կոոր դի նա տո րի՝ 1 հաս տիք ներ, Ար տա քին 
առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն, որն իր մեջ նե րա ռել է Երևա-
նի վա ճառ քի կենտ րոն, Արևել քի, Արևմուտ քի, Կենտ րո նի, Հ յու սի սի և Հա րա վի վա ճառ-
քի ուղ ղու թյուն ներ: Հ յու սի սի վա ճառ քի ուղ ղու թյու նում առ կա են եղել՝ Հ յու սիս վա ճառ քի 
ուղ ղու թյան ղե կա վա րի 1, ավագ տա րած քա յին մաս նա գե տի 1, տա րած քա յին մաս նա գե տի 
2 հաս տիք ներ: Շար ժա կան կա պի բլոկն ունե ցել է նաև Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա-
սեն յակ նե րի (ՎևՍԳ) մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն, որն իր մեջ նե րա ռել է Երևա նի, 
Կենտ րո նի, Հ յու սի սի, Հա րա վի գրա սեն յակ նե րի ուղ ղու թյուն: Հ յու սի սի գրա սեն յակ նե րի 
ուղ ղու թյու նում առ կա են եղել գրա սեն յակ նե րի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի 1, գրա սեն յա կի մե-
նե ջե րի 4, գրա սեն յա կի առա ջա տար մաս նա գե տի 20, գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի 13 
և գրա սեն յա կի մաս նա գե տի 43 հաս տիք ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 68-72):

8. 13.11.2013 թվա կա նի Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի թիվ 17/13 որոշ ման հա-
մա ձայն՝ շար ժա կան կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան և ֆիքս ված կա պի բլո կի կո-
մեր ցիոն տնօ րի նու թյան մա սով Ըն կե րու թյան հաս տի քա ցու ցա կից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ 
Շար ժա կան կա պի բլոկն ունի, մաս նա վո րա պես՝ Կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյուն, որում առ կա 
են կո մեր ցիոն տնօ րե նի 1, Ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի սու-
պեր վայ զե րի 1, Կոոր դի նա տո րի 1 հաս տիք ներ: Շար ժա կան կա պի բլո կում առ կա չէ Ար-
տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյուն: Շար ժա կան կա պի 
բլո կում առ կա է Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի (ՎևՍԳ) վա ճառ քի ծա ռա-
յու թյուն, որն իր մեջ նե րա ռել է Երևա նի, Կենտ րո նի, Հ յու սի սի, Հա րա վի գրա սեն յակ նե րի 
ուղ ղու թյուն: Հ յու սի սի գրա սեն յակ նե րի ուղ ղու թյու նում առ կա են եղել գրա սեն յակ նե րի ուղ-
ղու թյան ղե կա վա րի 1, գրա սեն յա կի մե նե ջե րի 4, գրա սեն յա կի առա ջա տար մաս նա գե տի 
20, գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի 13 և գրա սեն յա կի մաս նա գե տի 43 հաս տիք ներ (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 73-76):

9. Ըն կե րու թյան կա դրա յին վար չա րա րու թյան և ՄՌ կա ռա վար ման ծա ռա յու թյան 
ղե կա վար Վ. Բաղ դա սար յա նի կող մից 08.09.2014 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա-
մա ձայն՝ ֆիքս ված կա պի բլո կի՝ Կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան Պե տա կան մար մին նե րի և 
հա տուկ հա ճա խորդ նե րի հետ աշ խա տող խմբի ղե կա վա րի հաս տիքն Արամ Կա րա պետ-
յա նին չի առա ջարկ վել, քա նի որ այդ հաս տի քով նա խա տես ված աշ խա տան քը կա տա րե-
լու հա մար հար կա վոր է՝ տեն դեր նե րի անց կաց ման ոլոր տում օրենս դրա կան պա հանջ նե-
րի իմա ցու թյուն, գործ նա կա նում դրանց կի րառ ման փորձ, պայ մա նագ րա յին իրա վուն քի 
իմա ցու թյուն, գնա գո յաց ման և գնա յին քա ղա քա կա նու թյան հի մունք նե րի իմա ցու թյուն, 
բիզ նես-քեյ սեր հաշ վար կե լու կա րո ղու թյուն՝ շա հա վետ տեն դե րա յին առա ջարկ ներ մշա-
կե լու հա մար, ֆի նան սա կան մաս նա գի տա ցում Ըն կե րու թյան ռե սուրս նե րի գնա հատ ման 
հի ման վրա տեն դեր ներ շա հե լու նպա տա կով արդ յու նա վետ լու ծում ներ գտնե լու հա մար: 
Այդ թա փուր հաս տի քը հա մալ րե լու հա մար մրցույ թը հայ տա րար վել է դեռ 02.08.2013 
թվա կա նին, սա կայն առ 08.09.2014 թվա կանն այդ հաս տի քը հա մալր ված չէ, քա նի որ 
բազ մա թիվ դի մորդ նե րի մեջ Ըն կե րու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող թեկ-
նա ծու այդ պես էլ չի գտնվել ան գամ նրանց մեջ, ով քեր ունե ցել են ֆի նան սա կան կրթու-
թյուն, հա տուկ հա ճա խորդ նե րի հետ, տեն դեր նե րին ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ աշ-
խա տան քի փորձ: Ել նե լով վե րոգրյա լից՝ Արամ Կա րա պետ յա նի ազատ ման պա հին նրա 
մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, նաև կա տա րած աշ խա-
տան քին հա մա պա տաս խան ազատ հաս տիք չի եղել: Ի լրումն՝ հայտ նել է, որ վե րո հիշ յալ 
հաս տի քը հա մալ րե լու հա մար Ըն կե րու թյունն իր հնա րա վո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում 
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պատ րաստ է թեկ նա ծուին վար ձատ րել ոչ ավել, քան 335.000 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 32):

10. Վա ճառ քի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի պաշ տո նեա կան հրա հան գի հա մա ձայն՝ 
տվյալ պաշ տո նի որա կա վոր ման նվա զա գույն պա հանջ ներն են՝ ցան կա ցած բարձ րա գույն 
կրթու թյու նը, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան բնա գա վա ռում, առևտ րի և/ կամ խո շոր ըն կե րու-
թյան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման, սպառ ման ցան ցե րի կազ մա կերպ ման, վա ճառ քի և 
ուղիղ առաք ման հա մա կար գի զար գաց ման աս պա րեզ նե րում եր կու տար վա և ավել աշ-
խա տան քա յին փոր ձը, նվա զա գույ նը մեկ տար վա ղե կա վար պաշ տո նի աշ խա տան քա յին 
փորձ, առևտ րի կա ռուց ված քի, վա ճառ քի ուղի նե րի, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան շու կա յի, ՀՀ 
օրենս դրու թյան հի մունք նե րի, մեր չըն դայ զին գի սկզբունք նե րի, լո գիս տի կա յի վե րա բեր յալ 
հա տուկ գի տե լիք ներ, հա յե րե նի պար տա դիր, ռու սե րե նի և ցան կա լի է անգ լե րե նի իմա-
ցու թյու նը, հա ղոր դակց ման ունա կու թյուն, ան մի ջա կա նու թյուն, սո վո րե լու ըն դու նա կու-
թյուն, ճկու նու թյուն, թի մում աշ խա տե լու ունա կու թյուն, կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում 
մարդ կանց հետ շփվե լու ունա կու թյուն, ինք նու րույն աշ խա տան քի և որո շում նե րի կա յաց-
ման կա րո ղու թյուն, նա խա ձեռ նու թյուն, նո րա մու ծու թյուն ներ, պատ րաս տա կա մու թյու նը 
փո փո խու թյուն նե րին, Microsoft Office-ի և կազմ տեխ նի կա յի հետ աշ խա տան քի փորձ, 
կոնտ րա գենտ նե րի հետ աշ խա տան քի հմտու թյուն, թիմ ձևա վո րե լու լավ հատ կա նիշ ներ, 
հաշ վետ վու թյուն նե րի և գոր ծա րար թղթակ ցու թյան պատ րաստ ման հմտու թյուն ներ, B 
կար գի վա րոր դա կան իրա վուն քի առ կա յու թյուն, ամե նա քի չը մեկ տար վա վա րե լու փորձ 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 74-77):

11. Կո մեր ցիոն տնօ րե նի պաշ տո նեա կան հրա հան գի հա մա ձայն՝ տվյալ պաշ տո նի 
որա կա վոր ման նվա զա գույն պա հանջ ներն են՝ բարձ րա գույն տնտե սա գի տա կան, մար-
քե թին գա յին կամ տեխ նի կա կան կրթու թյու նը, 5 տա րուց ավել աշ խա տան քա յին փորձ 
վա ճառ քի տնօ րե նի, մար քե թին գի տնօ րե նի պաշ տոն նե րում, 30-ից ավել մար դուց բաղ կա-
ցած կո լեկ տի վի նվա զա գույ նը եր կու տար վա կա ռա վար ման փորձ, հա յե րե նի, ռու սե րե նի 
և անգ լե րե նի ազատ տի րա պե տում, հա մա կարգ չի իմա ցու թյուն, ղե կա վա րի հմտու թյուն-
ներ, կազ մա կերպ չա կան և անա լի տիկ հմտու թյուն ներ, թիմ ղե կա վա րե լու հմտու թյուն ներ, 
արդ յուն քին հաս նե լու ուղղ վա ծու թյուն և շա հու թա բե րու թյան բարձ րա ցում, ռազ մա վա րա-
կան պլա նա վոր ման, բա նակ ցա յին հմտու թյուն նե րի, եր կա րատև հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման հմտու թյուն ներ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 64-66):

12. Երևա նի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի բաժ նի պե տի պաշ տո-
նեա կան հրա հան գի հա մա ձայն՝ տվյալ պաշ տո նի որա կա վոր ման նվա զա գույն պա հանջ-
ներն են՝ բարձ րա գույն (ցան կա լի է լրա ցու ցիչ կրթու թյան առ կա յու թյուն, մե նեջ մեն տի 
և անձ նա կազ մի ղե կա վար ման ոլոր տի սեր տի ֆի կատ նե րի առ կա յու թյուն) կրթու թյուն, 
նվա զա գույ նը 3 տար վա աշ խա տան քա յին փորձ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման և վա-
ճառ քի ոլոր տում, նվա զա գույ նը 2 տար վա ղե կա վար աշ խա տան քի փորձ, մեծ կո լեկ տի վի 
կա ռա վար ման փորձ, ԱՀ (փոր ձա ռու օգ տա գոր ծող), հա յե րե նի և ռու սե րե նի պար տա դիր, 
ցան կա լի է անգ լե րե նի իմա ցու թյուն, վա ճառ քի կազ մա կերպ ման և սպա սարկ ման, ար-
տա դրանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի խթան ման ոլոր տի, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան շու կա յի 
և  դրա զար գաց ման մի տում նե րի վե րա բեր յալ գի տե լիք ներ, ար տա քին գոր ծըն կեր նե րի 
հետ աշ խա տե լու ունա կու թյուն, բա նակ ցու թյուն նե րի անց կաց ման, լիա զո րու թյուն նե րի 
փո խանց ման հմտու թյուն ներ, ոչ ստան դարտ իրա վի ճակ նե րում որո շում ներ կա յաց նե լու 
ունա կու թյուն, գործ նա կան նա մա կագ րու թյան և բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման հմտու-
թյուն ներ, անձ նա կազ մի կա ռա վար ման հմտու թյուն ներ, արդ յու նա վետ Trade marketing 
ռազ մա վա րու թյան ձևա վոր ման հմտու թյուն ներ, սե փա կան ցան ցի ձևա վոր ման ոլոր-
տում գի տե լիք ներ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 82-85):

13. Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մե նե ջե րի պաշ տո նեա կան հրա հան-
գի հա մա ձայն՝ տվյալ պաշ տո նի որա կա վոր ման նվա զա գույն պա հանջ ներն են՝ բարձ րա-
գույն, ցան կա լի է տնտե սա գի տա կան կրթու թյուն, 1 տա րուց ոչ պա կաս աշ խա տան քա-
յին փորձ վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րում (Երևան/տա րածք ներ), Ավագ/
Առա ջա տար մաս նա գե տի պաշ տո նում կամ նմա նա տիպ պաշ տոն նե րում Ըն կե րու թյան 
այլ ստո րա բա ժա նում նե րում, նվա զա գույ նը 1 տար վա աշ խա տան քա յին փորձ Երևան/
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տա րածք նե րի առա ջա տար մաս նա գե տի պաշ տո նում կամ Ըն կե րու թյան այլ ստո րա բա-
ժա նում նե րի հա ման ման պաշ տո նում, ղե կա վար աշ խա տան քի փորձ, վա ճառ քի և սպա-
սարկ ման ոլոր տում տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք ներ և կազ մա կեր պու թյան այլ 
գոր ծա ռու թա յին ոլորտ նե րի իմա ցու թյուն: ԱՀ հմուտ օգ տա գոր ծող, հա ճա խորդ նե րի 
հետ փոխ գոր ծակ ցու թյան իրա վա բա նա կան հիմ քե րի իմա ցու թյուն, հա յե րե նի և ռու սե րե-
նի պար տա դիր, ցան կա լի է անգ լե րե նի իմա ցու թյուն, հա ղոր դակց վե լու հմտու թյուն ներ, 
ճկու նու թյուն, կո լեկ տի վում աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն, առաջ նոր դի որակ ներ, ուղղ վա-
ծու թյու նը դե պի վերջ նա կան արդ յուն քը, ըն կա լու նա կու թյուն, թիմ ձևա վո րե լու լավ ունա-
կու թյուն ներ, ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյուն, նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն, նո րա րա րու թյուն, 
փո փո խու թյուն նե րին պատ րաս տա կա նու թյուն, անձ նա կազ մի ընտ րու թյուն և ուսու ցում, 
խրա խու սում, արդ յունք նե րի վե րահս կում, հաշ վետ վու թյան պատ րաստ ման և գոր ծա րար 
նա մա կագ րու թյան վար ման հմտու թյուն ներ, կոնֆ լիկ տի կա ռա վար ման մե թո դի կա նե րին 
տի րա պե տում, բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման հմտու թյուն ներ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 78-81):

14. Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մաս նա գե տի (Երևան/տա րածք ներ) 
պաշ տո նեա կան հրա հան գի հա մա ձայն՝ տվյալ պաշ տո նի որա կա վոր ման նվա զա գույն 
պա հանջ ներն են՝ միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան, ցան կա լի է բարձ րա գույն կրթու թյու-
նը, ցան կա լի է 1 տա րուց ոչ պա կաս աշ խա տան քա յին փորձ վա ճառ քի և սպա սարկ ման 
ոլոր տում: ԱՀ առա ջա դեմ օգ տա գոր ծող, հա ճա խորդ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
իրա վա բա նա կան հի մունք նե րի իմա ցու թյուն, հա յե րե նի և ռու սե րե նի պար տա դիր, ցան-
կա լի է անգ լե րե նի իմա ցու թյուն, հա ղոր դակց վե լու հմտու թյուն ներ, ճկու նու թյուն, կո լեկ տի-
վում աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն, առաջ նոր դի հատ կա նիշ ներ, նպա տա կաուղղ վա ծու թյուն 
դե պի վերջ նա կան արդ յունք, ակ տիվ վա ճառք ներ իրա կա նաց նե լու ունա կու թյուն ներ, 
կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում մարդ կանց հետ շփվե լու ունա կու թյուն ներ, սպա սարկ-
ման հմտու թյուն ներ, բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հմտու թյուն ներ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 74-
77):

15. Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի (Երևան/տա-
րածք ներ) պաշ տո նեա կան հրա հան գի հա մա ձայն՝ տվյալ պաշ տո նի որա կա վոր ման 
նվա զա գույն պա հանջ ներն են՝ ցան կա ցած բարձ րա գույն կրթու թյու նը, 1 տա րուց ոչ պա-
կաս աշ խա տան քա յին փորձ վա ճառ քի և սպա սարկ ման ոլոր տում, ԱՀ առա ջա դեմ օգ-
տա գոր ծող, հա ճա խորդ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան իրա վա բա նա կան հի մունք նե րի 
իմա ցու թյուն, ՎևՍԳ-ի ներ քին հա մա կար գի ազատ տի րա պե տում, հա յե րե նի և ռու սե րե-
նի պար տա դիր, ցան կա լի է անգ լե րե նի իմա ցու թյուն, հա ղոր դակց վե լու հմտու թյուն ներ, 
ճկու նու թյուն, կո լեկ տի վում աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն, առաջ նոր դի հատ կա նիշ ներ, նպա-
տա կաուղղ վա ծու թյուն դե պի վերջ նա կան արդ յունք, ակ տիվ վա ճառք ներ իրա կա նաց նե-
լու ունա կու թյուն ներ, կոնֆ լիկ տա յին իրա վի ճակ նե րում մարդ կանց հետ շփվե լու ունա կու-
թյուն ներ, սպա սարկ ման հմտու թյուն ներ, բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հմտու թյուն ներ 
(հա տոր 4-րդ, գ.թ. 70-73):

16. Արամ Կա րա պետ յա նի ПТ-I թիվ 1364103 աշ խա տան քա յին գրքույ կի հա մա ձայն՝
-01.12.1994թ. ըն դուն վել է աշ խա տան քի Վա նա ձո րի կա պի միա վո րու մում թիվ 5 ԱՀԿ-

ում որ պես ին ժե ներ.
- 01.11.1996թ. նշա նակ վել է թիվ 5 ԱՀԿ-ի ճար տա րա գետ.
- 01.07.1997թ. ՀՀՑ ՊՁ լու ծար ման թիվ 25 հրա մա նով ազատ վել է աշ խա տան քից ՀՀ 

աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 36-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և փո խադր վել «Ար մեն Տել» ՀՁ 
«Վա նա ձո րի հե ռա խո սա յին ցան ցի շա հա գոր ծում» առանձ նաց ված ստո րա բա ժա նու մում.

- 08.01.2000թ. փո խադր վել է Լո ռու մար զա յին տնօ րի նու թյան տեխ նի կա կան բա ժին 
որ պես առա ջա տար ճար տա րա գետ.

- 01.06.2007թ. նշա նակ վել է ՀՀ գլխա վոր տնօ րի նու թյան ՀՀ տա րածք նե րի տնօ րի նու-
թյան Լո ռու տա րած քա յին կենտ րո նի կո մեր ցիոն բաժ նի պե տի պաշ տո նում.

- 26.09.2008թ. նշա նակ վել է վա ճառ քի տնօ րի նու թյան Հ յու սի սա յին տա րած քի կո մեր-
ցիոն մե նե ջե րի պաշ տո նում.

- 03.10.2011թ. նշա նակ վել է վա ճառ քի տնօ րի նու թյան ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի 
մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյան վա ճառ քի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի (Հ յու սիս) պաշ տո նում.
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- 01.01.2013թ. նշա նակ վել է շար ժա կան կա պի բլո կի կո մեր ցիոն տնօ րի նու թյան ար-
տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի ծա ռա յու թյան Հ յու սի սի վա ճառ քի 
ուղ ղու թյան ղե կա վա րի պաշ տո նում.

- 04.07.2014թ. լուծ վել է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը և ազատ վել է աշ խա տան քից 
(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 69):

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 394-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 րա քննիչ դա տա-
րա նի կող մից թույլ է տրվել ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ ար տա դրու թյան ծա վալ նե րի և (կամ) տնտե սա կան և (կամ) տեխ նո լո
գիա կան և (կամ) աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փոխ ման և (կամ) ար տա
դրա կան անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք
նե րի կրճատ ման դեպ քում գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը 
լու ծե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քա յին օրենս դրու թյան նոր մե րը պետք է մեկ նա բան վեն 
դրան ցում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ՝ 
հաշ վի առ նե լով նույն օրենսգրքի պա հանջ նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա-
տան քա յին օրենս դրու թյան նոր մի մեկ նա բա նու մը չպետք է փո փո խի դրա իմաս տը:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վում է գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ աշ խա տան-
քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծա տուն իրա-
վունք ունի աշ խա տո ղի հետ լու ծե լու անո րոշ ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ-
մա նա գի րը, ինչ պես նաև որո շա կի ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը 
նախ քան դրա գոր ծո ղու թյան ժամ կե տի լրա նա լը՝ ար տա դրու թյան ծա վալ նե րի և (կամ) 
տնտե սա կան և (կամ) տեխ նո լո գիա կան և (կամ) աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման-
նե րի փո փոխ ման և (կամ) ար տա դրա կան անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա-
տող նե րի քա նա կի և (կամ) հաս տիք նե րի կրճատ ման դեպ քում: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 7-րդ 
և 11-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով որո շա կի ժամ կե տով կամ անո րոշ ժամ կե տով 
կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լիս գոր ծա տուն պար տա վոր է այդ մա սին 
աշ խա տո ղին ծա նու ցել նույն oրենսգրքի 115-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ժամ կետ նե-
րում:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կե-
տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը գոր ծա տուն կա րող է 
լու ծել, եթե իր մոտ առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում աշ խա տո ղին առա ջար կել 
է նրա մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին 
հա մա պա տաս խան այլ աշ խա տանք, իսկ աշ խա տո ղը հրա ժար վել է առա ջարկ ված աշ խա-
տան քից: Գոր ծա տուի մոտ հա մա պա տաս խան հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում պայ մա նա գի րը լուծ վում է առանց աշ խա տո ղին այլ աշ խա տանք առա ջար կե լու:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն 
օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով աշ-
խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում գոր ծա տուն պար տա վոր է աշ խա տո ղին 
գրա վոր ծա նու ցել ոչ ուշ, քան եր կու ամիս առաջ:

Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա-
սին ծա նու ցումն ուժը կորց րած է ճա նաչ վում, եթե ծա նուց ման ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
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ան ցել է հինգ օրից ավե լի ժա մա նակ, և գոր ծա տուն չի լու ծել պայ մա նա գի րը: Այդ ժամ կե-
տում չեն հաշ վարկ վում աշ խա տո ղի ար ձա կուր դի և ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա կու-
թյան ժա մա նա կա հատ ված նե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րը նշված նոր մե րի մեկ նա բա նու թյա-
նը, ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տի հիմ քով աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ լու ծե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է մի շարք նա խա պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը, 
մաս նա վո րա պես՝

1. պայ մա նա գի րը պետք է կնքված լի նի անո րոշ կամ որո շա կի ժամ կե տով.
2. պայ մա նագ րի լու ծու մը պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի ար տա դրու թյան ծա վալ-

նե րի և (կամ) տնտե սա կան և (կամ) տեխ նո լո գիա կան և (կամ) աշ խա տան քի կազ մա կերպ-
ման պայ ման նե րի փո փոխ ման և (կամ) ար տա դրա կան անհ րա ժեշ տու թյամբ.

3. պետք է կրճատ ված լի նեն աշ խա տող նե րի քա նա կը և (կամ) հաս տիք նե րը.
4. գոր ծա տուն իր մոտ առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում պետք է աշ-

խա տո ղին առա ջար կած լի նի նրա մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր-
մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան այլ աշ խա տանք, իսկ աշ խա տո ղը պետք 
է հրա ժար ված լի նի առա ջարկ ված աշ խա տան քից, կամ

5. գոր ծա տուի մոտ պետք է բա ցա կա յեն աշ խա տո ղին՝ նրա մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան այլ 
աշ խա տանք առա ջար կե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծա տուի մոտ միայն 
ար տա դրու թյան ծա վալ նե րի, տնտե սա կան պայ ման նե րի, տեխ նո լո գիա կան պայ ման նե րի, 
աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փո խու մը, ինչ պես նաև ար տա դրա կան 
անհ րա ժեշ տու թյունն ինք նին բա վա րար չէ աշ խա տո ղի հետ անո րոշ ժամ կե տով կնքված 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը գոր ծա տուի կող մից լու ծե լու հա մար, եթե նշված հան գա-
մանք նե րը չեն հան գեց րել աշ խա տող նե րի թվա քա նա կի կրճատ մա նը (տե՛ս Ար տակ Մու
րադ յա նը, Հով հան նես Դեր ձակ յա նը, Սր բու հի Հա րու թյուն յա նը, Սու րեն Թադևոս յա նը և Եվ
գե նիա Մա նուկ յանն ընդ դեմ «Գա ֆէս ճեան թան գա րան» հիմ նա դրա մի թիվ ԵԿԴ/3613/02/09 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գոր ծա տուն չի կա րող աշ խա տո ղին առա-
ջար կել ցան կա ցած աշ խա տանք, այլ պար տա դիր պայ ման է հա մար վում, որ գոր ծա տուի 
մոտ առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում առա ջարկ ված աշ խա տան քը հա մա պա-
տաս խա նի աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող-
ջա կան վի ճա կին: Միայն աշ խա տո ղի կող մից մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, 
որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան առա ջարկ ված աշ խա տան քից 
հրա ժա րու մը կա րող է հան գեց նել գոր ծա տուի կող մից աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ-
մա նը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա-
ծու թյուն» և «ո րա կա վո րում» հաս կա ցու թյուն նե րը պետք է առա վել լայն մեկ նա բա նու թյան 
առար կա դարձ վեն՝ հաշ վի առ նե լով նաև այն պի սի կարևոր հան գա մանք, ինչ պի սին է տվյալ 
աշ խա տո ղի նախ կի նում զբա ղեց րած պաշ տո նը, կա տա րած աշ խա տան քը: Ն ման եզ րա-
հանգ ման հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել այն, որ օրեն քի վե րոնշ յալ 
հոդ վա ծը նպա տակ է հե տապն դում պաշտ պա նու թյան տակ առ նե լու աշ խա տող նե րին այն 
բո լոր դեպ քե րում, երբ ար տա դրու թյան ծա վալ նե րի, տնտե սա կան, տեխ նո լո գիա կան և աշ-
խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փոխ ման, ինչ պես նաև ար տա դրա կան անհ-
րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րի թվա քա նա կի կրճատ ման դեպ քում հա-
մա պա տաս խան աշ խա տո ղի կող մից զբա ղեց րած պաշ տո նի փո խա րեն նույն գոր ծա տուի 
մոտ դեռևս առ կա է (կամ առա ջա նում է) նախ կի նում կա տա րած աշ խա տան քին հա մար-
ժեք որա կա վո րում և մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն պա հան ջող այլ աշ խա տանք 
(տե՛ս Գա յա նե Դա նի լո վան ընդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸի թիվ ԵԱՔԴ/2378/02/08 քա ղա քա ցիա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի որո շու մը):



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 309

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ տնտե սա կան, տեխ նո լո գիա կան, կազ մա կերպ-
չա կան պատ ճառ նե րով կամ գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա տան քա յին հա-
րա բե րու թյուն նե րի վե րա կանգն ման անհ նա րի նու թյան դեպ քում դա տա րա նը կա րող է աշ-
խա տո ղին չվե րա կանգ նել իր նախ կին աշ խա տան քում՝ պար տա վո րեց նե լով գոր ծա տուին 
հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար աշ խա տո ղին վճա րե լու 
հա տու ցում՝ մի ջին աշ խա տա վար ձի ոչ պա կաս, քան կրկնա պա տի կի, բայց ոչ ավե լի, քան 
տաս ներ կուա պա տի կի չա փով, մինչև դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը: Այս 
դեպ քում դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու օր վա նից աշ խա տան քա յին պայ-
մա նա գի րը հա մար վում է լուծ ված:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րից մե կով ան դրա դար ձել է աշ խա տո ղին նախ-
կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու հար ցին: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 
աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը հա մա րել է ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի (ներ կա յիս գոր ծող խմբագ րու թյամբ նույն հոդ վա ծի 
նույն մա սի 2-րդ կե տի) և 3-րդ մա սի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ կա տար ված այն դեպ-
քում, երբ գոր ծա տուի վար չա կազ մա կերպ չա կան կա ռուց ված քում գո յու թյուն չու նի այն-
պի սի հաս տի քա յին միա վոր, որ տեղ նախ կի նում աշ խա տել է աշ խա տո ղը, առ կա չէ աշ-
խա տո ղի մաuնա գի տա կան պատ րաuտվա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի-
ճա կին հա մա պա տաuխան այլ աշ խա տանք, իսկ աշ խա տո ղը չի ապա ցու ցել գոր ծա տուի 
վար չա կազ մա կերպ չա կան կա ռուց ված քում իր նախ կին հաս տի քա յին միա վո րի գո յու թյուն 
ունե նա լու, ինչ պես նաև գոր ծա տուի մոտ իր մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա-
նը, որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան այլ աշ խա տանք լի նե լու 
փաս տե րը (տե՛ս Անաս տաս Գիշ յա նը, Նո րայր Եղիկ յանն ընդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸի թիվ 
ԵԱՔԴ/0605/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2009 թվա կա նի 
որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նշված՝ աշ խա տո ղին աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու հիմ-
քի առ կա յու թյան պայ ման նե րում դա տա րա նի կող մից ըն կե րու թյան վրա չի կա րող դրվել 
այն պի սի պար տա վո րու թյուն, որի փաս տա ցի կա տա րումն օբ յեկ տի վո րեն անհ նար է, և 
նման դեպ քե րում դա տա րա նի կող մից վե րը նշված հոդ վա ծը չկի րա ռե լը կհան գեց նի գոր-
ծա տուի հա մար լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյան՝ ստեղ ծե լու կա ռուց ված քա յին նոր միա-
վոր, նոր հաս տիք, իսկ նման պար տա վո րու թյան սահ մա նու մը կհան գեց նի գոր ծա տուի՝ 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան՝ իրա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ կի րա ռե լի երաշ խի քա յին 
նոր մե րի և օրեն քով նա խա տես ված իրա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա նը: ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտել է, որ այդ իսկ նպա տա կով օրենս դի րը ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ մա նել է աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու գոր ծա տուի 
իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը՝ վե րա պա հե լով դա տա րա նին այդ վար քագ ծի իրա վա չա-
փու թյան գնա հատ ման իրա վա սու թյուն՝ որո շե լու տնտե սա կան, տեխ նո լո գիա կան, կազ-
մա կերպ չա կան կամ այլ պատ ճառ նե րով կամ գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի հե տա գա աշ խա-
տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կանգն ման անհ նա րի նու թյու նը կոնկ րետ գոր ծի 
փաս տե րից ել նե լով (տե՛ս Զո յա Ծա տուր յանն ընդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸի թիվ 3496(ՎԴ) քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը մեկ այլ որոշ մամբ ան դրա դար ձել է ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը գոր ծա տուի նա խա ձեռ-
նու թյամբ լուծ ված լի նե լու դեպ քում ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով նա խա տես ված կար գով աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րին՝ ար ձա նագ րե լով, որ.

1. ոչ բո լոր դեպ քե րում է, որ առանց օրի նա կան հիմ քե րի կամ օրենս դրու թյամբ սահ-
ման ված կար գի խախ տու մով աշ խա տան քի պայ ման նե րը փո փո խե լը, աշ խա տո ղի հետ 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լը կա րող է հիմք հան դի սա նալ աշ խա տո ղին նախ-
կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու հա մար.
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2. այդ կա նո նից բա ցա ռու թյուն է այն դեպ քը, երբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը դա տա րա նին իրա վունք է վե րա պա հում ան գամ վե րը նշված խախ-
տում նե րի փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու պայ ման նե րում աշ խա տո ղին չվե րա կանգ նել 
նախ կին աշ խա տան քում, եթե դա անհ նա րին է նաև տնտե սա կան, տեխ նո լո գիա կան, կազ-
մա կերպ չա կան պատ ճառ նե րով: Այս դեպ քում նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու 
փո խա րեն դա տա րա նը գոր ծա տուին պար տա վո րեց նում է հար կա դիր պա րա պուր դի ամ-
բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար աշ խա տո ղին վճա րել հա տու ցում՝ նրա մի ջին աշ խա-
տա վար ձի չա փով, մինչև դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը, և աշ խա տո ղին 
աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում՝ ոչ պա կաս, քան մի ջին աշ խա տա վար-
ձի, բայց ոչ ավե լի, քան մի ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա պա տի կի չա փով.

3. ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում խոս քը գնում է 
միայն նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգն վե լու մա սին, այ սինքն՝ այն աշ խա տան քում, 
որն աշ խա տո ղը հրա մա նի կամ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի հի ման վրա կա տա րել է 
աշ խա տան քից ազատ վե լու հրա մանն ար ձա կե լու պա հի դրու թյամբ (տե՛ս Ք րիս տի նա Նե
բի շի ընդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸի թիվ ԵԱՔԴ/1879/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի որո շու մը): 

Ան դրա դառ նա լով աշ խա տան քից ազա տե լու վե րա բեր յալ ծա նուց մա նը՝ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը նախ կին որո շում նե րից մե կով հայտ նել է, որ աշ խա տան քից ազա տե լու 
ծա նու ցու մը տրա մադր վում է աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան պայ-
ման նե րում՝ նկա տի ունե նա լով, որ աշ խա տո ղը դեռևս նույն գոր ծա տուի մոտ կա տա րում 
է աշ խա տանք, ստա նում աշ խա տա վարձ, հնա րա վո րու թյուն ունե նում կա տար վող աշ խա-
տան քին զու գա հեռ փնտրել այլ աշ խա տանք, ին չը չէր կա րող ապա հով վել, եթե հաս տիքն 
ար դեն կրճատ ված լի ներ կամ գո յու թյուն չու նե նար: Այլ կերպ ասած՝ աշ խա տո ղին ծա նու-
ցում տրվում է այն ժա մա նակ, երբ գոր ծա տուն որո շում է աշ խա տա կազ մում կա տա րել փո-
փո խու թյուն ներ, որոնք ապա գա յում հան գեց նե լու են կամ կա րող են հան գեց նել հաս տիք-
նե րի կրճատ ման: Ընդ որում, հաս տիք նե րի նա խա տես ված կրճա տու մը կա րող է տար բեր 
պատ ճառ նե րով տե ղի չու նե նալ կամ չկա տար վել նա խա տես վող ժա մա նա կա հատ վա ծում: 
Հ նա րա վոր են նաև դեպ քեր, երբ կա տար վող կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի արդ-
յուն քում ընդ հա նուր առ մամբ հաս տիք նե րի կրճա տում տե ղի ունե նա, սա կայն ծա նուց-
ված աշ խա տո ղի կոնկ րետ հաս տի քը չկրճատ վի: Օրենս դի րը գոր ծա տուին չի պար տա-
վո րեց նում ամե նայն որո շա կիու թյամբ բո լոր աշ խա տող նե րին ծա նու ցել, թե կոնկ րետ որ 
հաս տիք ներն են ապա գա յում կրճատ վե լու, սա կայն գոր ծա տուն պար տա վոր է կոնկ րետ 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լիս պահ պա նել սահ ման ված ծա նուց ման ըն թա ցա-
կար գի պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ժամ կե տը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նման մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է աշ խա տող նե րի շա-
հե րի պաշտ պա նու թյան անհ րա ժեշ տու թյամբ՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով նա խա պես տե-
ղե կա նալ աշ խա տան քից հնա րա վոր ազատ ման մա սին, փնտրել նոր աշ խա տանք, տե-
ղե կաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տել և ստա նալ աշ խա տա վարձ: Ընդ որում, 
ծա նու ցումն ան պայ մա նո րեն չի են թա դրում աշ խա տան քից ազա տում՝ նկա տի ունե նա լով, 
որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի հա մա ձայն՝ ծա նու ցու մը կա րող է նաև ուժը կորց րած 
ճա նաչ վել՝ չհան գեց նե լով աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման (տե՛ս Անա հիտ Նա զար
յանն ընդ դեմ Հ րազ դան հա մայն քի ղե կա վա րի թիվ ԿԴ/1490/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ որոշ մամբ գտել է, որ ՀՀ աշ-
խա տան քա յին օրենսգրքի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված գոր ծա տուի պար-
տա կա նու թյան չկա տար ման միակ իրա վա կան հետևանք է հան դի սա նում նույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սում սահ ման ված տու ժան քի վճա րու մը և չի կա րող հան գեց նել աշ խա տան քա յին 
պայ մա նագ րի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ ըն դու նած իրա վա կան ակ տի ան վա վե րու թյա նը 
(տե՛ս Նու նե Մա նուկ յանն ընդ դեմ «Ար մեն Տել» ՓԲԸի թիվ 334(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.01.2007 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում հայտ նած դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այս պի սով հաս տիք նե րի կրճա տում կա տա րե լիս 
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հա մա պա տաս խան աշ խա տակ ցին առնվազն 2 ամիս առաջ ծա նու ցե լու պա հան ջից բա ցի 
օրենս դի րը նա խա տե սել է ևս մե կը, հա մա ձայն որի՝ գոր ծա տուն ծա նուց ման ժամ կե տի 
ավար տից հե տո 5 օր վա ըն թաց քում պետք է լու ծի աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը: Հաշ-
վի առ նե լով այն, որ ծա նու ցումն ան պայ մա նո րեն չի են թա դրում աշ խա տան քից ազա տում՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օրենս դի րը ծա նուց ման ժամ կե տի ավար տից հե տո 
5 օր վա ըն թաց քում գոր ծա տուի կող մից աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու պա-
հան ջը նա խա տե սել է, որ պես զի աշ խա տո ղի հա մար չստեղծ վի անո րո շու թյուն: Այլ կերպ 
ասած՝ ծա նուց ման ժամ կե տի ավար տից հե տո հնգօր յա ժամ կե տում աշ խա տո ղի հետ աշ-
խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու օրենս դրա կան պա հան ջը հստա կու թյուն է մտցնում 
աշ խա տող-գոր ծա տու հա րա բե րու թյուն նե րում, այ սինքն՝ դրա նով աշ խա տո ղի հա մար 
պարզ է դառ նում տվյալ գոր ծա տուի հետ ունե ցած իր աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն-
նե րի հե տա գա ճա կա տա գի րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 115-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում սահ ման ված ժամ կետն օրենս դի րը դի տար կել է որ պես անհ րա-
ժեշտ և բա վա րար ժա մա նա կա հատ ված աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին 
աշ խա տո ղին ծա նու ցե լու հա մար: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը հատ կա պես ընդգ-
ծում է, որ նշված ժամ կե տը՝ առնվազն եր կու ամի սը, օրենս դի րը հա մա րել է ծա նուց ման 
հա մար անհ րա ժեշտ նվա զա գույն ժա մա նա կա հատ ված՝ հնա րա վոր և ըն դու նե լի հա մա րե-
լով նաև ծա նուց ման ավե լի եր կար ժամ կետ նե րը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
օրենս դրա կան նման կար գա վո րու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս գոր ծա տուին իր հա յե ցո-
ղու թյամբ տրա մա դրե լու աշ խա տո ղին ավե լի եր կար ժա մա նա կա հատ ված փնտրե լու նոր 
աշ խա տանք՝ տե ղե կաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տե լով և ստա նա լով աշ խա տա-
վարձ: Ընդ որում, ծա նուց ման հա մար նա խա տես ված այս ժամ կե տի մեջ չեն հաշ վարկ-
վում աշ խա տո ղի ար ձա կուր դի և ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա կա-
հատ ված նե րը: Ուս տի, եթե աշ խա տո ղը չի հիմ նա վո րում հստակ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
իր՝ ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նակ լի նե լու հան գա ման քը, այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը 
մտնում է ծա նուց ման ժամ կե տի հաշ վար կի մեջ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ թիվ ԵԱՔԴ/0008/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծը ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի՝ 28.12.2015 թվա կա նի որոշ-
մամբ ուղարկ վել է Երևան քա ղա քի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան այն հիմ քով, որ ստո րա դաս դա տա-
րա նը չի նշել այն ապա ցույ ցը, որը կհաս տա տեր Հ յու սի սի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա-
սեն յակ նե րի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի պաշ տո նը հայց վո րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա-
ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան լի նե լու փաս տը:

Գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում հայց վո րը փո խել է հայ ցի առար կան և պա հան ջել է 
ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե րու թյան 29.11.2013 թվա կա նի թիվ 3681-Կ հրա մա նը, Ըն կե րու թյու-
նից բռնա գան ձել գու մար՝ պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ սկսած 
04.07.2014 թվա կա նից մինչև դա տա րա նի վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը, հայց վո րին 
աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում՝ ոչ պա կաս, քան մի ջին աշ խա տա-
վար ձի 12-ա պա տի կի չա փով, ինչ պես նաև ծա նուց ման եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե-
լու դի մաց տու ժանք 60 օր վա հա մար՝ հիմք ըն դու նե լով հայց վո րի մի ջին աշ խա տա վար ձը: 

Դա տա րա նը, 21.11.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ Արամ Կա րա պետ յա նի հետ անո րոշ ժամ կե տով կնքված 
աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լիս պա տաս խա նո ղի մոտ առ կա է եղել հայց վո րին՝ 
նրա մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին 
հա մա պա տաս խան այլ աշ խա տանք առա ջար կե լու հնա րա վո րու թյուն: Առնվազն կա րող 
էին առա ջարկ վել՝ 

1. Երևա նի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի բաժ նի պե տի, 
2. Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մաս նա գե տի,
3. Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի, 
4.  Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մե նե ջե րի հաս տիք նե րը, իսկ Ֆիքս ված 

կա պի բլո կում առ կա է եղել 
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1. Կո մեր ցիոն տնօ րե նի հաս տի քը:
Չ նա յած վե րոնշ յալ հաս տիք նե րի առ կա յու թյա նը՝ հայց վո րին ուղարկ ված ծա նուց ման 

մեջ Ըն կե րու թյու նը նշել է, որ Ըն կե րու թյու նում աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե-
րի փո փոխ ման անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րի քա նա կի և հաս-
տիք նե րի կրճատ ման պատ ճա ռով Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 13.11.2013 թվա-
կա նի թիվ 17/13 որոշ ման հի ման վրա և ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով՝ լուծ վե լու է հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի միջև կնքված թիվ 
4933/1 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը, և հայտ նել է, որ Ըն կե րու թյու նում Արամ Կա րա-
պետ յա նին այլ աշ խա տանք չի առա ջարկ վում՝ հա մա պա տաս խան հնա րա վո րու թյան բա-
ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: 

Ուս տի, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ըն կե րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ Արամ Կա-
րա պետ յա նի հետ կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վել է ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի խախտ մամբ, հետևա բար Ըն կե րու թյան 
գլխա վոր տնօ րեն Ա. Պ յա տա խի նի 29.11.2013թ. աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու 
մա սին թիվ 3681-Կ հրա մա նը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման: Միա ժա մա նակ, Դա տա րա-
նը, ար ձա նագ րե լով, որ պա տաս խա նող ըն կե րու թյան վար չա կազ մա կերպ չա կան կա ռուց-
ված քում հայց վո րի նախ կին հաս տի քա յին միա վո րը գո յու թյուն չու նի, գտել է, որ պա տաս-
խա նող ըն կե րու թյան վրա չի կա րող դրվել այն պի սի պար տա վո րու թյուն, որի փաս տա ցի 
կա տա րումն օբ յեկ տի վո րեն անհ նար է, և նման դեպ քե րում հայց վո րին նախ կին աշ խա-
տան քում վե րա կանգ նե լը կհան գեց նի պա տաս խա նո ղի հա մար լրա ցու ցիչ պար տա վո րու-
թյան՝ ստեղ ծե լու կա ռուց ված քա յին նոր միա վոր, նոր հաս տիք, իսկ նման պար տա վո րու-
թյան սահ մա նու մը կհան գեց նի պա տաս խա նո ղի՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան՝ իրա վա բա նա-
կան ան ձանց նկատ մամբ կի րա ռե լի երաշ խի քա յին նոր մե րի և օրեն քով նա խա տես ված 
իրա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա նը, այ սինքն՝ հայց վո րին նախ կին աշ խա տան քում վե րա-
կանգ նելն անհ նա րին է նաև տնտե սա կան, տեխ նո լո գիա կան, կազ մա կերպ չա կան պատ-
ճառ նե րով: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը գտել է, որ Ըն կե րու թյան կող մից աշ խա տան քա յին 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու վե րա բեր յալ ծա նու ցու մը հայց վո րին ուղարկ վել է ՀՀ աշ խա տան-
քա յին օրենսգրքի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ժամ կե տի խախտ մամբ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը, 
Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ:

Վե րը շա րադր ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը. 

Ուսում նա սի րե լով այն հաս տիք նե րի պաշ տո նեա կան հրա հանգ նե րը, մաս նա վո րա-
պես՝ Երևա նի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի բաժ նի պե տի, Վա ճառ քի և 
սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մաս նա գե տի (Երևան/տա րածք ներ), Վա ճառ քի և սպա սարկ-
ման գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի (Երևան/տա րածք ներ), Վա ճառ քի և սպա սարկ-
ման գրա սեն յա կի մե նե ջե րի, Կո մեր ցիոն տնօ րե նի, Շար ժա կան կա պի բլո կի կո մեր ցիոն 
տնօ րի նու թյան ար տա քին առևտ րա յին ցան ցի (ԱԱՑ) մի ջո ցով վա ճառ քի տնօ րի նու թյան 
Հ յու սի սի վա ճառ քի ուղ ղու թյան ղե կա վա րի պաշ տոն նե րի պաշ տո նեա կան հրա հանգ նե-
րը, որոնք, հա մա ձայն ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի, առնվազն 
պետք է առա ջարկ վեին գոր ծա տուի կող մից աշ խա տո ղին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ հայց վո րի զբա ղեց րած հաս տի քի կրճատ ման պա րա գա յում Ըն կե րու թյան 
կող մից Արամ Կա րա պետ յա նին պետք է առա ջարկ վեր վեր ջի նիս «մաս նա գի տա կան 
պատ րաստ վա ծու թյա նը», «ո րա կա վոր մա նը» և առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս-
խան այլ աշ խա տանք: Մինչ դեռ վե րոնշ յալ պաշ տո նեա կան հրա հանգ նե րի հա մա կար գա-
յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ակն հայտ է, որ նշված պաշ տոն նե րը չեն կա րող գնա հատ-
վել որ պես գոր ծա տուի կող մից աշ խա տո ղին առա ջարկ վող հա մար ժեք այլ պաշ տոն ներ, 
քա նի որ դրանց առա ջադր ված չա փա նիշ ներն էա պես տար բեր վում են հայց վո րի՝ նախ-
կի նում զբա ղեց րած պաշ տո նին առա ջադր ված չա փա նիշ նե րից: Հետևա բար Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ Արամ Կա-
րա պետ յա նի հետ անո րոշ ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լիս 
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Ըն կե րու թյու նում առ կա էին Արամ Կա րա պետ յա նին՝ նրա մաս նա գի տա կան պատ րաստ-
վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան այլ աշ խա-
տանք առա ջար կե լու առնվազն հետևյալ հնա րա վո րու թյուն նե րը, այն է՝ Երևա նի վա ճառ քի 
և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի բաժ նի պե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի 
մաս նա գե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի, Վա ճառ քի և 
սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մե նե ջե րի հաս տիք նե րը, իսկ Ֆիքս ված կա պի բլո կում առ կա 
է եղել կո մեր ցիոն տնօ րե նի հաս տի քը, ին չը Ըն կե րու թյան կող մից չի կա տար վել, չի բխում 
սույն գոր ծի փաս տե րից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Երևա նի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն-
յակ նե րի բաժ նի պե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մաս նա գե տի, Վա-
ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման 
գրա սեն յա կի մե նե ջե րի և Ֆիքս ված կա պի բլո կում՝ կո մեր ցիոն տնօ րե նի հաս տիք ներն 
Ըն կե րու թյան կող մից Արամ Կա րա պետ յա նին չէին կա րող առա ջարկ վել, քա նի որ գոր ծա-
տուն չի կա րող աշ խա տո ղին առա ջար կել ցան կա ցած աշ խա տանք: Ըն կե րու թյան կող մից 
Արամ Կա րա պետ յա նին աշ խա տանք առա ջար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր, որ գոր ծա-
տուի մոտ առ կա հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում առա ջարկ ված աշ խա տան քը հա-
մա պա տաս խա նի աշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա-
նը, առող ջա կան վի ճա կին, միա ժա մա նակ «մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն» և 
«ո րա կա վո րում» հաս կա ցու թյուն նե րը պետք է առա վել լայն մեկ նա բա նու թյան առար կա 
դարձ վեն՝ հաշ վի առ նե լով նաև այն պի սի կարևոր հան գա մանք, ինչ պի սին է տվյալ աշ խա-
տո ղի նախ կի նում զբա ղեց րած պաշ տո նը և կա տա րած աշ խա տան քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում կրկին ընդգ ծել, որ աշ խա տո ղի շա հե րը են-
թա կա են պաշտ պա նու թյան բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
113-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քում աշ խա տող նե րի թվա քա նա-
կը կրճա տե լուց հե տո հա մա պա տաս խան աշ խա տո ղի կող մից զբա ղեց րած պաշ տո նի փո-
խա րեն նույն գոր ծա տուի մոտ դեռևս առ կա է (կամ առա ջա նում է) այդ աշ խա տո ղի՝ նախ-
կի նում կա տա րած աշ խա տան քին հա մար ժեք որա կա վո րում և մաս նա գի տա կան պատ-
րաստ վա ծու թյուն պա հան ջող այլ աշ խա տանք և այդ աշ խա տանքն իր տե սա կով, բնույ թով 
և գոր ծա ռույթ նե րով հա մա հունչ է աշ խա տո ղի նախ կի նում զբա ղեց րած պաշ տո նին և 
կա տա րած աշ խա տան քին: Ընդ որում, գոր ծա տուն աշ խա տո ղին չի կա րող առա ջար կել 
վեր ջի նիս նախ կին հաս տի քին ակն հայ տո րեն ոչ հա մար ժեք կամ նախ կի նում կա տա րած 
աշ խա տան քի գոր ծա ռույթ նե րից տար բեր վող, հա վել յալ հմտու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն-
ներ, լրա ցու ցիչ չա փա նիշ ներ պա րու նա կող աշ խա տանք, այլ պար տա վոր է աշ խա տո ղին 
առա ջար կել միայն աշ խա տո ղի ըն դու նա կու թյուն նե րին, պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա-
վոր մա նը, առող ջա կան վի ճա կին հա մար ժեք աշ խա տանք, որը հա մա պա տաս խա նում է 
աշ խա տո ղի նախ կի նում զբա ղեց րած պաշ տո նին, կա տա րած գոր ծա ռույթ նե րին, ունե ցած 
հմտու թյուն նե րին և պաշ տո նեա կան հրա հան գում նե րառ ված այլ չա փա նիշ նե րին: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, 
որ վե րոնշ յալ հաս տիք նե րի պաշ տո նեա կան հրա հանգ նե րում սահ ման ված են այլ չա փա-
նիշ ներ, որոնք բա ցա կա յում են հայց վո րի նախ կի նում զբա ղեց րած հաս տի քի պաշ տո նեա-
կան հրա հան գում նա խա տես վա ծից: Մաս նա վո րա պես՝ Երևա նի վա ճառ քի և սպա սարկ-
ման գրա սեն յակ նե րի բաժ նի պե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մաս-
նա գե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի ավագ մաս նա գե տի, Վա ճառ քի և 
սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մե նե ջե րի հաս տիք նե րին առա ջադր ված է սպա սարկ ման 
ոլոր տում տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք ներ ունե նա լու պար տա դիր պա հանջ, իսկ 
Ֆիքս ված կա պի բլո կում կո մեր ցիոն տնօ րե նի հաս տի քին՝ անգ լե րե նին ազատ տի-
րա պե տե լու, արդ յուն քին հաս նե լու ուղղ վա ծու թյուն և շա հու թա բե րու թյան բարձ րա-
ցում, ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման, բա նակ ցա յին հմտու թյուն նե րի, եր կա րատև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման հմտու թյուն ներ, որ պի սի 
պար տա դիր պա հանջ ներ ներ կա յաց ված չէին Արամ Կա րա պետ յա նի զբա ղեց րած նախ-
կին հաս տի քին: Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Արամ Կա րա պետ յա նի 
կող մից սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չի հիմ նա վոր վել այն հան գա ման քը, որ իր 
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ունա կու թյուն նե րով, հմտու թյուն նե րով և մաս նա գի տա կան որակ նե րով ին քը կա րող էր 
հա մա պա տաս խա նել վե րոնշ յալ հաս տիք նե րին ներ կա յաց վող չա փա նիշ նե րին: Հետևա-
բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րոգրյալ պաշ տոն նե րը՝ որ պես Ըն կե րու թյան 
մոտ առ կա հայց վո րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, առող-
ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան հա մար ժեք այլ աշ խա տան քի թա փուր հաս տիք ներ, 
չէին կա րող առա ջարկ վել Արամ Կա րա պետ յա նին:

Ավե լին՝ գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ հայց վո րի աշ խա տանքն ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված էր ուղ ղա կի վա ճառ քի կազ մա կերպ ման հետ և չէր պա հան ջում հմտու թյուն ներ 
սպա սարկ ման ոլոր տում, ին չը նշա նա կում է, որ հայց վո րի նախ կին աշ խա տանքն իր չա փա-
նիշ նե րով հա մար ժեք չէր քննարկ վող հաս տիք նե րին առա ջադր վող չա փա նիշ նե րին: Ուս-
տի, Վճռա բեկ դա տա րանն իրա վա չափ է հա մա րում Ըն կե րու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի 
13.11.2013 թվա կա նի թիվ 17/13 որոշ ման հիմ քում ըն կած այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, ըստ 
որի՝ հա մա պա տաս խան հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով Արամ Կա րա-
պետ յա նին այլ աշ խա տանք չի առա ջարկ վում:

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 28.12.2015 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե-
րու թյան վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել էր՝ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
22.04.2015 թվա կա նի որո շու մը բե կան վել և գործն ուղարկ վել էր Երևան քա ղա քի Արաբ-
կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան այն հիմ քով, որ ստո րա դաս ատ յա նը չի նշել այն ապա ցույ ցը, որը կհաս-
տա տեր Հ յու սի սի վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի ուղ ղու թյան ղե կա վա-
րի պաշ տո նը հայց վո րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյա նը, որա կա վոր մա նը, 
առող ջա կան վի ճա կին հա մա պա տաս խան լի նե լու փաս տը: Չ նա յած նոր քննու թյան 
հիմ քին՝ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում ստո րա դաս ատ յան նե րը չեն վկա յա կո չել, թե 
որ ապա ցույց նե րի լրիվ, օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման արդ յուն քում են հաս-
տատ ված հա մա րել, որ Արամ Կա րա պետ յանն իր մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու-
թյամբ, որա կա վոր մամբ և առող ջա կան վի ճա կով հա մա պա տաս խա նում է Երևա նի վա-
ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յակ նե րի բաժ նի պե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման 
գրա սեն յա կի մաս նա գե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի ավագ մաս նա-
գե տի, Վա ճառ քի և սպա սարկ ման գրա սեն յա կի մե նե ջե րի, կո մեր ցիոն տնօ րե նի հաս-
տիք նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին: Ուս տի, սույն գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում 
հստակ ապա ցույց նե րի վկա յա կոչ մամբ չի հիմ նա վոր վել, թե որ ապա ցույ ցի հի ման վրա է 
Արամ Կա րա պետ յա նը հա մար վում նոր հաս տիք նե րի չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա-
նող: Ավե լին՝ Վե րա քննիչ դա տա րանն ըն դա մե նը նշել է, որ Ըն կե րու թյան նոր վար չա կազ-
մա կերպ չա կան կա ռուց վա ծի, հաս տատ ված հաս տի քա ցու ցա կի և նոր հաս տիք նե րի վե-
րա բեր յալ պաշ տո նեա կան հրա հանգ նե րի ուսում նա սի րու թյու նից հետևում է, որ Ըն կե րու-
թյու նում առ կա էին առնվազն այդ թա փուր հաս տիք նե րը, որոնք կա րող էին առա ջարկ վել 
հայց վո րին, սա կայն չեն առա ջարկ վել: 

Ան դրա դառ նա լով նաև հաս տիք նե րի կրճատ ման հետևան քով աշ խա տան քա յին պայ-
մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում Արամ Կա րա պետ յա նին առնվազն եր կու ամիս առաջ ծա նու-
ցե լու հար ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Ըն կե րու թյու նը 29.11.2013 թվա կա նին ըն դու նել է թիվ 3681-Կ հրա մանն առ այն, որ Ըն-
կե րու թյու նում աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րի փո փոխ ման անհ րա ժեշ տու-
թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տող նե րի քա նա կի և հաս տիք նե րի կրճատ ման պատ ճա-
ռով 11.03.2014 թվա կա նից լուծ վե լու է Արամ Կա րա պետ յա նի և Ըն կե րու թյան միջև կնքված 
թիվ 4933/1 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը: Նշ ված հրա մա նի և աշ խա տան քա յին պայ-
մա նագ րի լուծ ման մա սին Արամ Կա րա պետ յա նը տե ղե կաց վել է նույն օրով՝ 29.11.2013 
թվա կա նով թվագրվող թիվ Ե-11-1038 ծա նուց մամբ, որն Արամ Կա րա պետ յա նը ստա ցել 
է 18.12.2013 թվա կա նին: Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րեն Ա. Պ յա տա խի նի՝ «Ան հա տա կան 
իրա վա կան ակ տում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 17.02.2014 թվա կա նի թիվ 
670-Կ, 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 1449-Կ և 21.05.2014 թվա կա նի թիվ 2104-Կ հրա ման նե րով 
Արամ Կա րա պետ յա նի հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման ամ սա թի վը՝ 11.03.2014 
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թվա կա նը, փո խա րին վել է, հա մա պա տաս խա նա բար, 29.04.2014 թվա կա նով, անաշ խա-
տու նա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի և  դրան հա ջոր դող հեր թա կան ար ձա կուր դի վեր-
ջին օր վան հա ջոր դող օրով, այ նու հետև՝ 04.07.2014 թվա կա նի ամ սաթ վով:

Արամ Կա րա պետ յա նը 26.11.2013 թվա կա նից մինչև 03.02.2014 թվա կա նը, 04.03.2014 
թվա կա նից մինչև 21.04.2014 թվա կա նը, այ նու հետև 22.04.2014 թվա կա նից մինչև 
08.05.2014 թվա կա նը գտնվել է ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա կու թյան մեջ, որ պի սի ժա-
մա նա կա հատ վա ծը, հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն ները, 
չի հաշ վարկ վում աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ծա նու ցե լու ժամ կե-
տում: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փաս տո րեն 26.11.2013 թվա կա նից մինչև 
08.05.2014 թվա կանն Արամ Կա րա պետ յա նը գտնվել է ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա-
կու թյան մեջ, բա ցա ռու թյամբ 03.02.2014 թվա կա նից մինչև 04.03.2014 թվա կանն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծի, քա նի որ Արամ Կա րա պետ յա նի՝ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նակ լի նե լու վե րա բեր յալ ապա ցույց սույն գոր ծով առ կա չէ: 
Արդ յուն քում, Արամ Կա րա պետ յա նի ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա կու թյան ժա ման-
ակա հատ վա ծի մի ջա կայ քում առ կա է եղել մի ժա մա նա կա հատ ված՝ 03.02.2014 թվա կա նից 
մինչև 04.03.2014 թվա կա նը, որը մտնում է աշ խա տո ղին աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի 
լուծ ման մա սին ծա նու ցե լու ժամ կե տի հաշ վար կի մեջ:

Այ նու հետև, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Արամ Կա րա պետ յա նի ժա մա-
նա կա վոր անաշ խա տու նա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի ավար տից՝ 08.05.2014 թվա կա-
նից հե տո մինչև վեր ջի նիս հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու օրը՝ 04.07.2014 
թվա կա նը, շա րու նա կել է հո սել աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին Արամ Կա-
րա պետ յա նին ծա նու ցե լու ժամ կե տը: Ուս տի, հաշ վի առ նե լով վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե-
րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյան կող մից պահ պան վել է աշ խա տո ղին 
առնվազն 2 ամիս առաջ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ծա նու ցե լու պա-
հան ջը, և աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին հրա մա նում նշված, այ նու հետև 
փո փոխ ված օրը հենց լուծ վել է պայ մա նա գի րը: Ավե լին՝ 29.11.2013 թվա կա նին՝ աշ խա-
տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու և նույն թվա կա նով թվագրվող ծա նուց ման օր վա նից 
հե տո մինչև աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու փո փոխ ված ամ սա թի վը՝ 04.07.2014 
թվա կա նը, ընդ հա նուր հաշ վով հո սել է 29 օրա ցու ցա յին օր՝ 03.02.2014 թվա կա նից մինչև 
04.03.2014 թվա կա նը, և 57 օրա ցու ցա յին օր՝ 08.05.2014 թվա կա նից մինչև 04.07.2014 թվա-
կա նը, որ պի սի հաշ վարկ նե րի արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ըն կե-
րու թյան կող մից ոչ միայն պահ պան վել է Արամ Կա րա պետ յա նին առնվազն եր կու ամիս 
առաջ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նու ցե լու պա հան ջը, այլև հո սել 
է ծա նուց ման ավե լի եր կար ժամ կետ, որն ավարտ վե լուն պես՝ 04.07.2014 թվա կա նին, Ըն-
կե րու թյան թիվ 3681-Կ հրա մա նով լուծ վել է Արամ Կա րա պետ յա նի հետ կնքված պայ մա-
նա գի րը:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րոգրյալ փաս տա կան հան գա մանք-
նե րը վկա յում են այն մա սին, որ օրենս դրի կող մից սահ ման ված՝ աշ խա տո ղին պայ մա նագ-
րի լուծ ման վե րա բեր յալ առնվազն եր կու ամիս առաջ ծա նու ցե լու ժամ կե տը պահ պան վել 
է, իսկ վեր ջի նիս ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա կու թյան պատ ճա ռով պայ մա նագ րի լուծ-
ման ամ սա թի վը տե ղա փոխ վել և նշ վել է 04.07.2014 թվա կա նը, հետևա բար Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 
առնվազն եր կու ամիս առաջ ծա նու ցե լու հար ցի վե րա բեր յալ հիմ նա վոր չեն և չեն բխում 
սույն գոր ծի փաս տե րից:

Ել նե լով վե րոգրյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, 
օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, եկել է սխալ եզ րա հանգ ման, հետևա-
բար Արամ Կա րա պետ յա նի պա հան ջը՝ ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե րու թյան 29.11.2013 թվա-
կա նի թիվ 3681-Կ հրա մա նը, Ըն կե րու թյու նից բռնա գան ձել գու մար՝ պա րա պուր դի ամ բողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ սկսած 04.07.2014 թվա կա նից մինչև դա տա րա նի վճռի օրի-
նա կան ուժի մեջ մտնե լը, հայց վո րին աշ խա տան քում չվե րա կանգ նե լու դի մաց հա տու ցում՝ 
ոչ պա կաս, քան մի ջին աշ խա տա վար ձի 12-ա պա տի կի չա փով, ինչ պես նաև ծա նուց ման 
եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե լու դի մաց տու ժանք 60 օր վա հա մար՝ հիմք ըն դու նե լով 
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հայց վո րի մի ջին աշ խա տա վար ձը, ան հիմն է և են թա կա էր մերժ ման սույն որոշ մամբ 
նշված 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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր։ Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 
արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա-
յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ակտ, 
կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, մաս նա-
գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, 
ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած դա տա կան ծախ սե րի հա-
տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն 
գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ-
ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ-
խում է դա տա կան ծախ սե րը՝ նույն գլխի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ դա-
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են հայց վոր նե րը՝ աշ խա տա-
վար ձի և  դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի հետ կապ ված այլ գու մար նե րի գանձ ման և 
աշ խա տան քա յին վե ճե րի վե րա բեր յալ հայ ցե րով:

«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 վճա րու մից ազատ վում են նաև դա տա-
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ սույն գոր ծով հայց վո րը՝ Արամ Կա-
րա պետ յա նը, վե րոնշ յալ իրա վա նոր մի ուժով ազատ ված է պե տա կան տուրք վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նից, իսկ պա տաս խա նող Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վճռա բեկ բո ղո-
քը են թա կա է բա վա րար ման, գտնում է, որ պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել 
լուծ ված՝ նկա տի ունե նա լով նաև այն, որ օրեն քի ուժով պե տա կան տուրք վճա րե լու պար-
տա կա նու թյու նից ազատ ված սուբ յեկտ նե րը չեն կա րող կրել պե տա կան տուրք վճա րե լու 
կամ վճար ված կամ վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մար նե րը փոխ հա տու ցե լու 
պար տա կա նու թյուն՝ թե՛ ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում, թե՛ դա տա կան բո ղո-
քարկ ման փու լե րում՝ ան կախ գոր ծի ել քից:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռաբեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 23.07.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ Արամ Կա րա պետ յա նի հայցն ընդ-
դեմ «ՎեոնԱր մե նիա» ՓԲԸ-ի (ի րա վա նա խորդ՝ «Ար մեն Տել» ՓԲԸ)՝ ան հա տա կան իրա-
վա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու, Ըն կե րու թյու նից հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար գու մար բռնա գան ձե լու, Ըն կե րու թյու նից աշ խա տան քում 
չվե րա կանգ նե լու դի մաց մի ջին աշ խա տա վար ձի տաս ներ կուա պա տի կի չա փով հա տուց-
ման գու մա րը բռնա գան ձե լու և ծա նուց ման եր կամս յա ժամ կե տը չպահ պա նե լու հա մար 
տու ժան քի գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, մեր ժել: 

2. Պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 
3. Որո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-

կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0521/02/15 
2020թ.

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0521/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Հա կոբ յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ա. Սմբատյան 

Ա. Խ առատյ ան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

Հայաստ անի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական  
և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատար ան), հետևյալ կազմով՝

նախագահող
զեկուցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 09-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով «Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ-ի (այ-

սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Դա վիթ Ս րա պիոն յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-
րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.04.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի 
Ռա դիկ Սա րու խան յա նի ընդ դեմ Ըն կե րու թյան՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա-
սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ռա դիկ Սա րու խան յա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռնա-

գան ձել 34.030.980 ՀՀ դրամ, որից 6.347.225 ՀՀ դրա մը՝ որ պես պա կաս վճար ված աշ խա-
տա վար ձի գու մար, 1.746.920 ՀՀ դրա մը՝ որ պես ար ձա կուր դի դրա մա կան հա տուց ման գու-
մար, 17.346.988 ՀՀ դրա մը՝ որ պես աշ խա տա վար ձի տու ժան քի գու մար, 495.702 ՀՀ դրա մը՝ 
որ պես աշ խա տա վար ձի և վերջ նա հաշ վար կի տու ժան քի գու մար, 8.094.145 ՀՀ դրա մը՝ որ-
պես պա կաս վճար ված աշ խա տա վար ձի և չվ ճար ված դրա մա կան հա տուց ման տու ժան քի 
գու մար:
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Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Խան դան յան) 16.09.2015 թվա կա նի վճռով հայ ցը 
բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր՝ Լ. Գ րի գոր-
յան, դա տա վոր ներ՝ Ա. Պետ րոս յան, Կ. Չի լին գար յան) 03.03.2016 թվա կա նի որոշ մամբ 
Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Երևան 
քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի 16.09.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ուղարկ վել է նոր քննու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 04.05.2016 թվա-
կա նի որոշ մամբ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի բե րած վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 
մերժ վել է:

Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ավե տիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 20.10.2017 
թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի 
բռնա գանձ վել է 34.058.755 ՀՀ դրամ, որից 6.347.213 ՀՀ դրա մը՝ որ պես պա կաս վճար ված 
աշ խա տա վար ձի գու մար, 1.741.814 ՀՀ դրա մը՝ որ պես ար ձա կուր դի դրա մա կան հա տուց-
ման գու մար, 17.371.604 ՀՀ դրա մը՝ որ պես աշ խա տա վար ձի տու ժան քի գու մար, 506.655 
ՀՀ դրա մը՝ որ պես աշ խա տա վար ձի վերջ նա հաշ վար կի տու ժան քի գու մար, 8.091.547 ՀՀ 
դրա մը՝ որ պես պա կաս վճար ված աշ խա տա վար ձի և չվ ճար ված դրա մա կան հա տուց ման 
տու ժան քի գու մար:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
18.04.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել 
է, և Դա տա րա նի 20.10.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել 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 Ռա դիկ Սա րու խան յա 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 քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 195րդ հոդ վա ծի 

2րդ մա սը, 198րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը և 265րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, «Դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 71րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ մի ջին աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ ման հա-

մար նա խա տես վող տաս ներ կու ամիս ներն ընդգրկում են 2012 թվա կա նի հու լի սից 2011 
թվա կա նի հու լիս ամիս նե րը: Այդ ըն թաց քում հայց վո րը չի ունե ցել փաս տա ցի հաշ վարկ-
ված աշ խա տա վարձ, ուս տի նրա աշ խա տա վար ձի չափ պետք է դի տարկ վի վեր ջի նիս ամ-
սա կան աշ խա տա վար ձի չա փը:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 և 
թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց ված վճիռ նե րը մտել են օրի նա-
կան ուժի մեջ և կա տար վել են: Ըն կե րու թյու նը հայց վո րի նկատ մամբ փաս տա ցի կա տա րել 
է իր պար տա կա նու թյուն նե րը, իսկ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն) կող մից հա-
րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն այդ հիմ քով կարճ վել է, ուս տի Ըն կե րու թյու նը հայց-
վո րի նկատ մամբ չկա տար ված պար տա վո րու թյուն չու նի: Վե րա քննիչ դա տա րանն ուշա-
դրու թյան չի ար ժա նաց րել այն հան գա ման քը, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ներ կա-
յաց ված պա հան ջի հաս ցեա տե րը կա րող էր հան դի սա նալ միայն Ծա ռա յու թյու նը՝ հաշ վի 
առ նե լով այն, որ վեր ջինս է ար ձա նագ րել թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 և թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 
գոր ծե րով կա յաց ված վճիռ նե րի փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հան գա ման քը: Ուս տի, 
եթե հայց վո րը գտնում էր, որ նշված հաշ վարկ նե րը սխալ էին կա տար վել, ապա վեր ջինս 
կա րող էր դի մել ՀՀ վար չա կան դա տա րան և վի ճար կել Ծա ռա յու թյան որո շում նե րը կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
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Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ չաշ խա տե լու պայ ման նե րում հայց վո-
րը չէր կա րող ունե նալ չօգ տա գործ ված ար ձա կուրդ, և դա չվճա րե լու հա մար չի կա-
րող հաշ վեգրվել տույժ: Այ սինքն՝ ստաց վում է, որ միևնույն ամիս նե րի հա մար Ըն կե-
րու թյու նը պետք է հայց վո րին վճա րի և՛ են թադր յալ չվճար ված մի ջին աշ խա տա վար ձը՝ 
հար կա դիր պա րա պուր դի հա մար, և՛ չօգ տա գործ ված ամե նամ յա ար ձա կուր դի դի մաց 
հա տու ցում:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ չվճար ված աշ խա տա վար ձի վրա տույժ հաշ-
վար կե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է գոր ծա տուի մեղ քը, ին չը տվյալ դեպ քում բա ցա-
կա յում է:

Օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան տե սանկ յու նից անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա ցել 
մեկ նա բա նել, թե ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տու-
ժան քը են թա կա է արդ յոք հաշ վեգրման ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված հար կա դիր պա րա պուր դի գու մար նե րի նկատ մամբ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է ամ բող ջու թյամբ բե կա նել 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի 18.04.2018 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, քա նի որ սույն գոր ծով Վե րա քննիչ դա տա րա նը, իրա-

կա նաց նե լով բազ մա կող մա նի, օբ յեկ տիվ և լ րիվ քննու թյուն, ար ձա նագ րել է, որ թիվ 
ԵԿԴ/1883/02/08 և թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով հայ ցե րի առար կա-
նե րը չեն նույ նա նում, իսկ աշ խա տա վար ձի չափ չի կա րող դի տարկ վել հայց վո րի ամ սա-
կան աշ խա տա վար ձի չա փը: Վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա ցիո րեն գտել է, որ հայ ցը 
են թա կա էր բա վա րար ման, քա նի որ հայց վո րի աշ խա տա վար ձը պա կաս է հաշ վարկ վել և 
վ ճար վել է ուշա ցու մով:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝
1) Ըն կե րու թյան և Ռա դիկ Սա րու խան յա նի միջև 01.06.2006 թվա կա նին կնքված թիվ 

2 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ռա դիկ Սա րու խան յանն Ըն կե րու թյու նում 
ըն դուն վել է աշ խա տան քի՝ որ պես «Հ յու սիս» մաս նաճ յու ղի տնօ րե նի առա ջին տե ղա կալ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 122-123):

2) Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 12.03.2008 թվա կա նի թիվ 40-Կ հրա մա նի հա մա-
ձայն՝ 15.05.2008 թվա կա նից Ռա դիկ Սա րու խան յա նի հետ 01.06.2006 թվա կա նին կնքված 
թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վել է: 

Թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 գոր ծով Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա-
կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 06.10.2008 թվա կա նի օրի նա կան 
ուժի մեջ մտած վճռով Ռա դիկ Սա րու խան յա նը վե րա կանգն վել է 01.06.2006 թվա կա նին 
կնքված թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված իր աշ խա տան քում, ինչ-
պես նաև Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի բռնա գանձ վել է վեր ջի նիս մի-
ջին աշ խա տա վար ձը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ 
սկսած 15.05.2008 թվա կա նից մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
7-16):

3) Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ բաժ նի պե տի տե ղա կա լի 
10.12.2012 թվա կա նի «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ 
թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով տրված կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման 
վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կարճ վել է՝ կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան-
ջը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33):

4) Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տա րի 08.01.2009 
թվա կա նի թիվ Ա-1-Կ հրա մա նի հա մա ձայն՝ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի հետ 01.06.2006 թվա-
կա նին կնքված թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վել է:
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Թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 գոր ծով Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 28.11.2011 թվա կա նի օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած վճռով ան վա վեր է ճա նաչ վել Ըն կե րու թյան 08.01.2009 թվա կա նի թիվ Ա-1-Կ 
հրա մա նը և կող մե րի միջև 01.06.2006 թվա կա նին կնքված թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա-
նա գի րը հա մար վել է կնքված անո րոշ ժամ կե տով, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյա նը պար տա վո-
րեց վել է փոխ հա տու ցել Ռա դիկ Սա րու խան յա նին պատ ճառ ված վնա սը, այն է՝ Ըն կե րու-
թյու նից հօ գուտ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի բռնա գանձ վել է վեր ջի նիս մի ջին աշ խա տա վար-
ձը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ սկսած 01.01.2009 
թվա կա նից մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը: Վ ճիռն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 
06.09.2012 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17-28):

5) Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ բաժ նի պե տի տե ղա-
կալ Հ. Գաս պար յա նի 05.12.2012 թվա կա նի «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին» 
որոշ ման հա մա ձայն՝ թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով տրված կա տա րո ղա-
կան թեր թի հի ման վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կարճ վել է՝ կա տա րո ղա-
կան թեր թի պա հանջ նե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 125):

6) Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 21.11.2012 թվա կա նի թիվ 4-71-Ա հրա մա նով Ռա-
դիկ Սա րու խան յա նը վե րա կանգն վել է նախ կին աշ խա տան քում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 135):

7) Ըն կե րու թյան և Ռա դիկ Սա րու խան յա նի միջև 22.11.2012 թվա կա նին կնքվել է 2006 
թվա կա նի հու նի սի 1-ի աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ լու-
ծե լու մա սին հա մա ձայ նա գիր, որով 2013 թվա կա նի հուն վա րի 13-ից նշված պայ մա նա գի րը 
լուծ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 80):

8) Դա տա հաշ վա պա հա կան փոր ձա գե տի 03.05.2017 թվա կա նի թիվ 01-17 եզ րա կա ցու-
թյան «Հե տա զո տու թյուն» բաժ նի հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյու նը կա տար վել է «փոր ձա-
քննու թյա նը ներ կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0521/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի և տ րա մադր ված 
թղթա պա նա կում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րի» հի ման վրա, հա մա ձայն որոնց 15.09.2012 
թվա կա նից հե տո հաշ վարկ ված աշ խա տա վար ձի և վերջ նա հաշ վար կի վճա րու մը կա տար-
վել է 22.03.2013 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 70-86):

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 394-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում 
բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա-
նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու-
թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 195-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, նույն 
օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծի և «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 71-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման կա պակ ցու թյամբ առ կա է իրա վուն քի զար գաց ման 
խնդիր: Միա ժա մա նակ 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 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա-
խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, քա նի որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է 
տրվել ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 195-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, 198-րդ և 265-րդ հոդ-
ված նե րի 1-ին մա սե րի, «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
71-րդ հոդ վա ծի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 
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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա դրում նե րին՝ 

1) կա րո՞ղ է արդ յոք աշ խա տողն իր հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը բռնա գան ձե լու 
վե րա բեր յալ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի և փաս տա ցի կա տար ման հիմ քով կարճ ված 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե րում պա հան ջել միևնույն ժա մա նա կա
հատ վա ծի հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի վե րա հաշ վար կի արդ յուն քում ստաց ված այլ 
գու մա րի բռնա գան ձում.
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2) կա րո՞ղ է արդ յոք աշ խա տան քից անօ րի նա կան կեր պով ազատ ված և դա տա րա նի 
վճռով իր նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգն ված աշ խա տո ղը պա հան ջել հար կա դիր պա
րա պուր դում գտնվե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ամե նամ յա ար ձա կուր դի գու մա րը,

3) կա րո՞ղ է արդ յոք աշ խա տան քից անօ րի նա կան կեր պով ազատ ված և դա տա րա նի 
վճռով իր նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգն ված աշ խա տո ղը պա հան ջել հար կա դիր պա
րա պուր դի գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198րդ հոդ վա ծով սահ ման
ված տու ժան քի գու մա րը, ինչ պես նաև բռնա գանձ ված գու մա րի վե րա հաշ վար կի արդ յուն քում 
ստաց ված տար բե րու թյան գու մա րի և հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու ժա մա նա կա
հատ վա ծի հա մար ամե նամ յա ար ձա կուր դի գու մա րի նկատ մամբ նույն հոդ վա ծով նա խա
տես ված տու ժան քի գու մար՝ հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը բռնա գան ձե լու վե րա բեր յալ 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի և  դրա փաս տա ցի կա տար ման հիմ քով կարճ ված կա տա րո
ղա կան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե րում:

1) ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա-
տան քի պայ ման նե րի փո փոխ ման, գոր ծա տուի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին 
պայ մա նա գի րը դա դա րեց նե լու կամ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու հետ հա մա-
ձայն չլի նե լու դեպ քում աշ խա տո ղը հա մա պա տաս խան ան հա տա կան իրա վա կան ակ տը 
(փաս տա թուղ թը) ստա նա լու օր վա նից հե տո՝ եր կու ամս վա ըն թաց քում, իրա վունք ունի 
դի մե լու դա տա րան: Ե թե պարզ վում է, որ աշ խա տան քի պայ ման նե րը փո փոխ վել են, աշ-
խա տո ղի հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վել է առանց օրի նա կան հիմ քե րի 
կամ օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գի խախ տու մով, ապա աշ խա տո ղի խախտ ված 
իրա վունք նե րը վե րա կանգն վում են: Այդ դեպ քում աշ խա տո ղի օգ տին գոր ծա տուից գանձ-
վում է մի ջին աշ խա տա վար ձը՝ հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար, կամ աշ խա տա վար ձի տար բե րու թյու նը այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, որի 
ըն թաց քում աշ խա տո ղը կա տա րում էր նվազ վար ձատր վող աշ խա տանք: Մի ջին աշ խա-
տա վար ձը հաշ վարկ վում է աշ խա տո ղի մի ջին օրա կան աշ խա տա վար ձի չա փը հա մա պա-
տաս խան օրե րի քա նա կով բազ մա պատ կե լու մի ջո ցով:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
195-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ, 
կո լեկ տիվ կամ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված դեպ քե րում աշ խա տող-
նե րին երաշ խա վոր վում է մի ջին աշ խա տա վարձ: Սույն օրենսգրքով նա խա տես ված մի-
ջին աշ խա տա վար ձի չա փը որո շե լու բո լոր դեպ քե րի հա մար սահ ման վում է հաշ վարկ ման 
միաս նա կան կարգ: Մի ջին աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ ման հա մար հաշ վի են առնվում 
աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան բո լոր տե սակ նե րը (հիմ նա կան աշ խա տա վարձ, լրա ցու-
ցիչ աշ խա տա վարձ՝ հա վե լում ներ, հա վե լավ ճար ներ, լրավ ճար ներ, պարգևատ րում ներ և 
այլն), որոնք կի րառ վում են տվյալ կազ մա կեր պու թյու նում՝ ան կախ վճար ման աղբ յու րից:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղի մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձի 
չա փը որոշ վում է այդ պի սի պա հանջ առա ջա նա լու ամս վան նա խոր դող վեր ջին տաս ներ-
կու ամիս նե րի ըն թաց քում տվյալ գոր ծա տուի կող մից աշ խա տո ղի հա մար հաշ վարկ ված 
աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան բո լոր տե սակ նե րի (հիմ նա կան աշ խա տա վարձ, լրա ցու ցիչ 
աշ խա տա վարձ՝ հա վե լում ներ, հա վե լավ ճար ներ, լրավ ճար ներ, պարգևատ րում ներ և այլն) 
ընդ հա նուր գու մա րը տաս ներ կու սի բա ժա նե լու մի ջո ցով: Հաշ վառ ման են թա կա տաս ներ-
կու ամիս նե րում չպետք է նե րառ վեն այն ամիս նե րը, որոնց ըն թաց քում աշ խա տո ղը եղել 
է ժա մա նա կա վոր անաշ խա տու նա կու թյան մեջ և (կամ) ար ձա կուր դում և (կամ) ոչ իր մեղ-
քով պա րա պուր դում (...):

Հիմք ըն դու նե լով վե րը վկա յա կոչ ված նոր մե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-
մա րում նշել, որ այն դեպ քում, երբ գոր ծա տուն լու ծում է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիրն 
առանց օրի նա կան հիմ քե րի կամ օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գի խախտ մամբ, և 
հե տա գա յում աշ խա տո ղը դա տա րա նի վճռով վե րա կանգն վում է աշ խա տան քում, օրենս-
դիրն աշ խա տո ղին հնա րա վո րու թյուն է տվել ստա նա լու դրա հետևան քով առա ջա ցած 
հար կա դիր պա րա պուր դի ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հաշ վարկ ված մի ջին աշ խա-
տա վար ձի չա փով հա տու ցում: Ընդ որում, սահ մա նե լով մի ջին աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ-
ման միաս նա կան կարգ՝ օրենս դի րը որ պես հաշ վար կի հիմք դի տար կել է պա րա պուր դի 
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գու մար նե րը վճա րե լու պա հանջն առա ջա նա լու ամս վան նա խոր դող վեր ջին տաս ներ կու 
ամիս նե րի ըն թաց քում տվյալ գոր ծա տուի կող մից աշ խա տո ղի հա մար հաշ վարկ ված աշ-
խա տան քի վար ձատ րու թյան բո լոր տե սակ նե րի հան րա գու մա րը: Ուս տի, վար ձատ րու-
թյան նշված տե սակ նե րի ամ բող ջու թյան հի ման վրա գոր ծա տուն հաշ վար կում է մի ջին 
աշ խա տա վարձ և այն հիմք ըն դու նե լով՝ աշ խա տո ղին վճա րում ամ բողջ այն ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հա մար, որի ըն թաց քում նա գտնվել է հար կա դիր պա րա պուր դում:

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ իրա վա կի րառ պրակ-
տի կա յում հար կա դիր պա րա պուր դի հա մար վճար ման են թա կա մի ջին աշ խա տա վար ձի 
հա տուց ման կա պակ ցու թյամբ առա ջա ցող վե ճե րը հիմ նա կա նում լու ծում են ստա նում 
դա տա կան կար գով: Ընդ որում, դա տա կան կար գով այդ վե ճե րի քննու թյան և լուծ ման 
արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տերն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո հա ճախ 
կա տար վում են հար կա դիր կեր պով՝ Ծա ռա յու թյան մի ջո ցով:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, ինչ պես նաև դա տա րա նի պա հանջ-
նե րը կա տար ման հա մար պար տա դիր են դրանց հաս ցեա տե րե րի հա մար և են թա կա են 
կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը 
պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, իրա վա բա նա կան ան ձանց և քա ղա քա ցի նե րի հա մար 
ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում:

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղի՝ իր իրա վա սու թյան սահ ման նե րում կա յաց րած որո-
շում նե րը պար տա դիր են բո լոր պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի և քա ղա քա ցի նե րի հա-
մար ու են թա կա են կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով երաշ խա վոր ված ար դար դա տա քննու 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: Ըստ Եվ րո 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 մադր վող դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը 
(ար դար, հրա պա րա կա յին և արագ դա տա քննու 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 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 տա քննու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ 6-րդ հոդ վա ծի 
իմաս տով (տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան 
դա տա րան)՝ HORNSBY v. GREECE գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.03.1997 թվա կա նի 
վճի ռը, 40րդ կետ, MOSTACCIUOLO v. ITALY (No. 2) գոր ծով 29.03.2006 թվա կա նի վճի ռը, 85
րդ կետ, RAYLYAN v. RUSSIA գոր ծով 15.02.2007 թվա կա նի վճի ռը, 27րդ կետ, Խա չատր յանն 
ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով 01.12.2009 թվա կա նի վճի ռը, 66րդ կետ):

ՀՀ սահ մա նա դրա 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 վունք նե րը վե րա կանգ-
նե լու նկա տա ռում նե րով ար դա րա դա տու թյան իրա կա նաց ման արդ յուն 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 
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պա հան ջե լու իրա վունքն ածանց վում է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան և ար դար դա տա-
քննու թյան սահ մա նա դրա կան իրա վունք նե 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 կանգ նե 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 լիու թյան իրա-
վուն քի բա ղա դրա տարր և «իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան»՝ որ պես դա տա վա րա-
կան գոր ծըն թա ցի փուլ:

Նախ կի նում կա յաց ված իր որո շում նե րից մե կում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ իրա վա կան որո շա կիու թյան սկզբուն քը, ըստ էու թյան, երաշ խա վո րում է օրի նա-
կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի կա յու նու թյու նը, ին չը, ի թիվս այլ հատ կա նիշ նե րի 
(ան հեր քե լիու թյուն, բա ցա ռի կու թյուն, նա խա դա տե լիու թյուն), են թա դրում է այդ պի սի դա-
տա կան ակ տի պար տա դի րու թյու նը: Պար տա դի րու թյան հատ կա նիշն ան մի ջա կա նո րեն 
բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի իրա վա կար-
գա վո րու մից և են թա դրում է, որ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե-
րը, իրա վա բա նա կան ան ձինք և քա ղա քա ցի ներն իրենց գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում պար-
տա վոր են հաշ վի առ նել օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը և իրա վունք չու նեն 
տվյալ դա տա կան ակ տով կա յաց ված հար ցի վե րա բեր յալ կա յաց նե լու նոր որո շում (տե՛ս 
Ան ժե լա և Նու նե Հա րու թյուն յան ներն ընդ դեմ Բեգ լար Մկր տում յա նի թիվ ԵԱԴԴ/0913/02/13 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.12.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
ինս տի տու տի էու թյա նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 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 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 զա յին բա ժինն ընդ դեմ Անուշ Իս պիր յա 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):

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ ամ րագրված օրի նա կա նու թյան հիմ նա-
րար սկզբուն քը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր մի շարք որո շում նե րում ձևա վո րել է իրա վա-
կան դիր քո րո շում վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի մա սին: Այս պես՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մեկ նա բան մամբ վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան խա-
վար կա ծի սկզբուն քը նշա նա կում է, որ բո լոր դեպ քե րում վար չա կան ակ տը հա մար վում է 
իրա վա չափ, եթե այն օրեն քով սահ ման ված կար գով ոչ իրա վա չափ չի ճա նաչ վել: Հետևա-
բար քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում որևէ վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան վի ճարկ-
ման պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում դա տա րանն իրա վա սու չէ ան դրա դառ-
նալ այդ հար ցին, գնա հա տա կան տալ չվի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյա նը, 
ինչ պես նաև դրա՝ իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյա նը: Այլ կերպ՝ 
դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռնպահ մնալ քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում չվի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կամ դրա՝ իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նե լու 
հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ գնա հա տա կան ներ տա լուց (տե՛ս Լ յու բով Փի լո յանն ընդ դեմ 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և այ լոց թիվ ՎԴ/2085/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րո հիշ յալ նոր մե րի և  դրանց վե րա բեր յալ 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՝ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է հետևյա լը. եթե աշ խա տողն անօ րի նա կան կեր պով աշ խա տան քից 
ազատ վե լու վե րա բեր յալ վե ճի դեպ քում որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար պա հան-
ջել է հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ գու մա րը՝ առանց կոնկ րետ հաշ վարկ ներ ներ կա-
յաց նե լու, դա տա րա նը նույն կար գով վճիռ է կա յաց րել և այն մտել է օրի նա կան ուժի մեջ, 
ապա ստաց վում է, որ վճար ման են թա կա հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ գու մա րի 
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վե րա բեր յալ ար դեն իսկ առ կա է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ, իսկ վճար ման են թա կա 
հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի հաշ վար կը կա տար վում է դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման վա րույ թում: Այդ դեպ քում հաշ վար կը կա տա րե լիս հաշ վի են առնվում 
ինչ պես կա տա րո ղա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րը, այն պես էլ վա րույ թի 
կող մե րի դիր քո րո շում նե րը, իսկ հաշ վար կը վեր ջին հաշ վով կա տար վում է պա տաս խա-
նա տու պաշ տո նա տար ան ձի՝ հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից: Ե թե վեր ջինս վճռի կա-
տար ման արդ յուն քում հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ դա տա կան ակ տի պա հանջն 
ամ բող ջու թյամբ կա տար վել է, և նշ ված հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճում է, իսկ 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի կողմն էլ չի վի ճար կում նշված որո շու մը, ապա այն դառ նում է 
պար տա դիր կա տար ման են թա կա վար չա կան ակտ իրա վա հա րա բե րու թյան բո լոր մաս-
նա կից նե րի հա մար: Այլ կերպ՝ սկսում է գոր ծել վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան-
խա վար կա ծը և  դրա նից հե տո ոչ ոք, այդ թվում նաև կա տա րո ղա կան վա րույ թի մաս նա-
կից նե րը, իրա վունք չու նեն կաս կա ծի տակ դնել այդ վա րույ թում հար կա դիր կա տա րո ղի 
կա տա րած հաշ վարկ նե րը: Հա կա ռակ պա րա գա յում օրի նա կան ուժի մեջ մտած միևնույն 
դա տա կան ակ տը կա րող է տար բեր հաշ վարկ նե րի հիմ քով կա տար վել մե կից ավե լի ան-
գամ, ին չը կհան դի սա նա իրա վա կան որո շա կիու թյան սկզբուն քի խախ տում, ինչ պես նաև 
կհան գեց նի վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի խա թար ման:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ աշ խա տո ղը նոր հաշ վարկ ներ կա-
տա րե լով չի կա րող պա հան ջել միևնույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հար կա դիր պա-
րա պուր դի այլ գու մար, եթե այդ գու մա րը մեկ ան գամ ար դեն իսկ վճռվել է բռնա գան ձել 
գոր ծա տուից օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով, և բռ նա գանձ վել է կա տա րո ղա կան թեր թի 
պա հանջ նե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ-
թով: Հար կա դիր պա րա պուր դի գու մար նե րի հաշ վար կի հետ կապ ված իր ան հա մա ձայ-
նու թյունն աշ խա տո ղը կա րող է հայտ նել վճի ռը բո ղո քար կե լով, եթե վճար ման են թա կա 
գու մար նե րը հաշ վարկ վել են վճռով, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման դեպ քում՝ 
հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը՝ վար չա կան ակ տը, բո ղո քար կե լով, եթե վճար ման են-
թա կա գու մար նե րը հաշ վարկ վել են կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում: Ե թե նշված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն կա տար վել կամ կա տար վե լու պա րա գա յում այլ արդ յուն քի չեն 
հան գեց րել, ապա դա նշա նա կում է, որ բռնա գանձ ման են թա կա հար կա դիր պա րա պուր դի 
գու մա րը ճիշտ է հաշ վարկ վել: Ուս տիև աշ խա տողն իրա վա սու չէ ար դեն իսկ կա տար ված 
դա տա կան ակ տի առ կա յու թյան պայ ման նե րում բարձ րաց նել միևնույն ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի բռնա գանձ ման հարց՝ այս ան գամ պա-
հան ջի հիմ քում դնե լով իր կա տա րած նոր հաշ վարկ նե րը՝ արդ յուն քում պա հան ջե լով հար-
կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի՝ իր կար ծի քով պա կաս վճար ված գու մա րը:

2) Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
158-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ ամե նամ յա ար ձա կուրդն օրա-
ցու ցա յին օրե րով հաշ վարկ վող ժա մա նա կա հատ ված է, որը տրա մադր վում է աշ խա տո ղին 
հանգս տա նա լու և աշ խա տու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար: Այդ ըն թաց քում պահ-
պան վում է նրա աշ խա տա տե ղը (պաշ տո նը) և վ ճար վում է մի ջին աշ խա տա վար ձը: 

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
158-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ վար ձու աշ խա տան քա յին գոր-
ծու նեու թյան մեջ ներգ րավ ված յու րա քանչ յուր աշ խա տող ունի ամե նամ յա ար ձա կուր դի 
իրա վունք՝ ան կախ աշ խա տա տե ղից, գոր ծա տուի սե փա կա նու թյան ձևից, կազ մա կեր պաի-
րա վա կան տե սա կից, աշ խա տան քա յին գոր ծա ռույթ նե րից և աշ խա տան քա յին պայ մա-
նագ րի տևո ղու թյու նից:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ամե նամ յա ար ձա կուր դի հա մար գոր ծա տուն աշ-
խա տո ղին վճա րում է մի ջին աշ խա տա վարձ, որը հաշ վարկ վում է աշ խա տո ղի մի ջին օրա-
կան աշ խա տա վար ձը տրա մադր վող ար ձա կուր դի օրե րի թվով բազ մա պատ կե լու մի ջո ցով:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 
170-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ամե նամ յա ար ձա կուր դը չօգ տա գոր ծե լու հա-
մար դրա մա կան հա տու ցու մը վճար վում է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լիս: 
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Հա տուց ման չա փը որոշ վում է տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար տրա մադր ման են թա-
կա ամե նամ յա ար ձա կուր դի չօգ տա գործ ված օրե րի քա նա կով: Ե թե աշ խա տո ղին ամե-
նամ յա ար ձա կուր դը չի տրա մադր վել մեկ տա րուց ավե լի ժա մա նա կա հատ վա ծով, ապա 
հա տու ցու մը վճար վում է չօգ տա գործ ված բո լոր ար ձա կուրդ նե րի հա մար:

Վե րոգրյալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ աշ խա տո ղի ար ձա կուր դի իրա վուն քը նա խա տես ված է հանգս տի և ուժե-
րի լիա կա տար վե րա կանգն ման հա մար: Այ սինքն՝ աշ խա տանք կա տա րե լիս առող ջա կան 
նոր մալ վի ճա կի պահ պան ման և աշ խա տու նա կու թյան վե րա կանգն ման հա մար աշ խա տո-
ղին ամեն տա րի անհ րա ժեշտ է որո շա կի ժամ կե տով շա րու նակ վող անընդ մեջ հան գիստ: 
Հենց այդ նպա տա կով է աշ խա տան քա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման վել ամե նամ յա ար-
ձա կուր դի իրա վուն քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ եթե աշ խա տողն աշ խա տան քից ազատ վե լու 
պատ ճա ռով շա րու նա կա բար հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու պատ ճա ռով փաս տա-
ցի աշ խա տանք չի կա տա րել գոր ծա տուի հա մար, ապա չի առա ջա նում նաև աշ խա տու-
նա կու թյան վե րա կանգն ման խնդիր, այ սինքն՝ անհ րա ժեշ տու թյուն՝ աշ խա տո ղին տրա մա-
դրե լու շա րու նա կա կան անընդ մեջ հան գիստ, որ պես զի նա այ նու հետև կա րո ղա նա արդ-
յու նա վետ կա տա րել իր աշ խա տան քը: Նշ ված եզ րա հան գու մը հիմն ված է այն իրո ղու թյան 
վրա, որ աշ խա տո ղը հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում փաս-
տա ցի չի աշ խա տում:

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ իրա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով օրենս դի րը աշ խա տո ղին նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու դեպ քում որ-
պես առանց օրի նա կան հիմ քե րի կամ օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գի խախ տու մով 
աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ազա տե լու հետևանք գոր ծա տուի հա մար նա խա տե սել է 
միայն հար կա դիր պա րա պուր դի վճա րու մը: Փաս տո րեն, նման դեպ քե րի հա մար օրենս-
դի րը սահ մա նել է, որ աշ խա տո ղը կա րող է պա հան ջել հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա-
րը՝ մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով: Օրենս դի րը չի նա խա տե սել աշ խա տո ղի իրա վուն քը՝ 
պա հան ջե լու հար կա դիր պա րա պուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծում իրեն հա սա նե լիք ար ձա-
կուր դի գու մա րը՝ նկա տի ունե նա լով այն, որ հար կա դիր պա րա պուր դի ըն թաց քում աշ խա-
տո ղը փաս տա ցի աշ խա տանք չի կա տա րում, իսկ սո վո րա կան պայ ման նե րում տրա մադր-
ման են թա կա ար ձա կուր դի ժա մա նա կա հատ վածն ընդգրկ ված է հար կա դիր պա րա պուր-
դի ժա մա նա կա հատ վա ծում, այ սինքն՝ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով սահ ման ված հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը վճռով բռնա գան ձե լիս, ըստ 
էու թյան, մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով գու մար է բռնա գանձ վում նաև սո վո րա կան պայ-
ման նե րում տրա մադր ման են թա կա ար ձա կուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Ն ման 
պայ ման նե րում աշ խա տողն այլևս իրա վունք չու նի պա հան ջե լու հար կա դիր պա րա պուր դի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ընդգրկ ված պա րա պուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար առան-
ձին փոխ հա տու ցում, քա նի որ դա կհան գեց նի աշ խա տանք կա տա րած չլի նե լու պայ ման-
նե րում ար ձա կուր դի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կրկնա կի փոխ հա տուց ման, ին չը չի 
կա րող իրա վա չափ հա մար վել:

3) ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ մինչև 24.06.2010 թվա-
կա նը գոր ծած խմբագ րու թյան հա մա ձայն՝ եթե գոր ծա տուի մեղ քով աշ խա տա վար ձը և 
 դրան հա վա սա րեց ված այլ վճա րում ներ կա տար վում են սահ ման ված ժամ կետ նե րի խախ-
տու մով, ապա գոր ծա տուն աշ խա տո ղին օրեն քով սահ ման ված չա փե րով և կար գով վճա-
րում է տու ժանք:

24.06.2010 թվա կա նին ըն դուն ված և 07.08.2010 թվա կա նին ուժի մեջ մտած «Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քա յին օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին» թիվ ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրեն քով ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը շա րադր վել է նոր խմբագ րու թյամբ՝ սահ մա նե լով հետևյա լը. եթե 
գոր ծա տուի մեղ քով աշ խա տա վար ձի վճա րու մը կա տար վում է նույն օրենսգրքով, կո լեկ տիվ 
պայ մա նագ րով կամ կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րի խախ տու մով, 
ապա գոր ծա տուն աշ խա տա վար ձի վճար ման կե տանց ված յու րա քանչ յուր օր վա հա մար 
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աշ խա տո ղին վճա րում է տու ժանք՝ վճար ման են թա կա աշ խա տա վար ձի 0,15 տո կո սի չա փով, 
բայց ոչ ավե լի, քան վճար ման են թա կա գու մա րի չա փը:

«Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 41-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նոր-
մա տիվ իրա վա կան ակ տի նոր մը մեկ նա բան վում է՝ հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ իրա վա-
կան ակտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմ նի նպա տա կը՝ ել նե լով դրա նում պա րու նակ վող 
բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ հոդ վա ծի, գլխի, 
բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի դրույթ նե րից, ի 
կա տա րումն որի ըն դուն վել է այդ ակ տը, տվյալ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով սահ ման-
ված սկզբունք նե րից, իսկ այդ պի սի սկզբունք ներ սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում՝ տվյալ 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող իրա վուն քի ճյու ղի սկզբունք նե րից:

Տվ յալ դեպ քում ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման-
ված նոր մը մեկ նա բա նե լով վե րո հիշ յալ օրեն քով սահ ման ված նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի 
նոր մի մեկ նա բան ման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է հետևյա լը: Նախ, ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վածն ընդգրկ ված է ՀՀ 
աշ խա տան քա յին օրենսգրքի «Աշ խա տա վարձ» վեր տա ռու թյամբ 19-րդ գլ խում, որով կար-
գա վոր վում են աշ խա տանք նե րը կա տա րե լու դի մաց աշ խա տո ղին վճար վող հա տուց ման՝ 
աշ խա տա վար ձի սահ մա նու մը, աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան կազ մա կեր պու մը տար բեր 
պայ ման նե րում, աշ խա տա վար ձի վճար ման ժամ կետ նե րը և կար գը, աշ խա տա վար ձի ժամ-
կե տանց վճար ման հետևանք նե րը և այլն, այ սինքն՝ նշված գլխի նոր մե րը կար գա վո րում են 
կա տար ված աշ խա տան քի դի մաց աշ խա տո ղին վար ձատ րե լու իրա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րը: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում միայն նշված գլխում ընդգրկ ված 186-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված նոր մե րը, որոն ցով կար գա վոր վում են պա րա պուր դի ժա մա նակ աշ խա տո ղի վճար ման 
հար ցե րը, սա կայն այդ նոր մե րի ուսում նա սի րու թյու նը ևս հան գեց նում է այն հետևու թյան, 
որ նշված կար գա վո րում նե րը վե րա բե րում են այն պի սի իրա վի ճակ նե րի, որոնք բնա կա նոն 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում կրում են ժա մա նա-
կա վոր բնույթ: Ընդ որում, ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի նշված նոր մե րով սահ ման ված 
են որո շա կի կա նոն ներ, թե ինչ պես պետք է գոր ծա տուն կա տա րի վճա րում կա՛մ կա տար-
ված աշ խա տան քի դի մաց, կա՛մ թե կուզև չկա տար ված, սա կայն այն պի սի աշ խա տան քի դի-
մաց, որն աշ խա տո ղը պատ րաստ է եղել կա տա րել գոր ծա տուի կող մից հա մա պա տաս խան 
պայ ման նե րի ապա հով ման դեպ քում (ոչ աշ խա տո ղի մեղ քով պա րա պուր դի ժա մա նակ): 
Նշ ված բո լոր իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մար էա կան է այն ելա կե տա յին հան գա ման քը, 
որ գոր ծա տուն հաս տա տա պես գի տի, որ որո շա կի պայ ման նե րում, ան կախ աշ խա տան քը 
կա տար վե լու հան գա ման քից, պար տա վոր է ապա հո վել աշ խա տան քի վար ձատ րու թյունն 
օրեն քով սահ ման ված որո շա կի կար գով և չա փով:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նոր մը նպա տա-
կաուղղ ված է տու ժան քով ապա հո վե լու գոր ծա տուի կող մից աշ խա տա վար ձը ժա մա նա-
կին վճա րե լու պար տա կա նու թյան կա տա րու մը, այ սինքն՝ եթե գոր ծա տուն այդ պար տա-
կա նու թյու նը չի կա տա րում, նրա հա մար ակն հայտ է, որ խախ տում է աշ խա տան քի դի-
մաց վար ձատ րե լու օրեն քով սահ ման ված իր նվա զա գույն պար տա կա նու թյուն նե րը, այն 
է՝ ակն հայտ առ կա է լի նում գոր ծա տուի մեղ քը: Մինչ դեռ աշ խա տո ղի և գոր ծա տուի միջև 
աշ խա տան քա յին վեճ ծա գե լիս հար կա դիր պա րա պուր դի առա ջաց ման հար ցում գոր-
ծա տուի մեղքն ակն հայտ չէ, իսկ աշ խա տան քա յին վե ճի լու ծումն էլ պայ մա նա վոր ված 
չէ գոր ծա տուի հա մար կան խա տե սե լի ժամ կետ նե րով: Ն ման պայ ման նե րում ՀՀ աշ խա-
տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հար կա դիր պա րա պուր դի գու-
մա րի նկատ մամբ նույն չա փե րով տու ժանք նե րի կի րա ռու մը, ինչ չա փով որ կի րառ ման է 
են թա կա գոր ծա տուի կող մից օրեն քով հստակ սահ ման ված և իրեն նա խա պես հայտ նի 
իր պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար, չի կա րող իրա վա չափ հա մար վել: Վճռա բեկ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ հենց այդ հան գա ման քի հաշ վառ մամբ է, որ ՀՀ աշ խա տան-
քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին աշ խա տան քա յին վեճն աշ խա տո ղի օգ տին 
լուծ վե լու դեպ քում գոր ծա տուի հա մար սահ մա նել է միայն հար կա դիր պա րա պուր դի գու-
մար վճա րե լու պար տա կա նու թյուն և որևէ այլ տու ժանք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն չի 
նա խա տե սել: Այս պի սով, ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
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տու ժան քը նույն օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հար կա դիր պա րա պուր դի 
գու մա րի նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ. այդ գու մա րի նկատ մամբ, հա մա պա տաս խան պայ ման-
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, մաս նա վո րա պես՝ գոր ծա տուին վճար ման իր պար տա կա նու-
թյու նը հաս տա տա պես հայտ նի լի նե լու և չ կա տար վե լու դեպ քում, կա րող են հաշ վարկ վել 
դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 
411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս ներ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում կրկին նշել, որ աշ խա տո ղը, նոր հաշ վարկ-
ներ կա տա րե լով, չի կա րող պա հան ջել միևնույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հար կա դիր 
պա րա պուր դի այլ գու մար, եթե այդ գու մա րը մեկ ան գամ ար դեն իսկ վճռվել է բռնա գան-
ձել գոր ծա տուից օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով, և բռ նա գանձ վել է կա տա րո ղա կան 
թեր թի պա հանջ նե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով կարճ ված կա տա րո ղա կան 
վա րույ թով: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ եթե նման պայ ման նե րում աշ խա տո ղը դի մում է 
դա տա րան՝ պա հան ջե լով նաև կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում իր կար ծի քով իրեն 
պա կաս վճար ված գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա-
ծով հաշ վարկ վող տու ժան քը, ապա այդ պա հան ջը են թա կա է մերժ ման: Այս եզ րա հան-
գու մը պայ մա նա վոր ված է այն իրո ղու թյամբ, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա տա րո ղա-
կան թեր թի պա հան ջը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով կար ճե լու մա սին որո շումն 
ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու և հետևա բար դա տա կան ակ տը պատ շաճ կա տար ված լի նե լու 
պայ ման նե րում գոր ծում է այն կան խա վար կա ծը, որ գոր ծա տուի կող մից վճար ման են թա-
կա հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի հաշ վար կը, ինչ պես նաև վճա րու մը կա տար վել են 
ճշգրիտ, որ պի սի հան գա ման քը բա ցա ռում է ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված տու ժան քի առա ջա ցու մը:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը, ինչ պես նաև այն հան գա-
ման քը, որ նկա րագրված իրա վի ճա կում, վե րը շա րադր ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 
հա մա ձայն, հա տուց ման են թա կա չեն թե՛ հար կա դիր պա րա պուր դի՝ օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած վճռի հի ման վրա ար դեն իսկ բռնա գանձ ված գու մա րի վե րա հաշ վար կի արդ յուն քում 
ստաց ված տար բե րու թյու նը, թե՛ հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ընդգրկ ված ար ձա կուր դի հա տուց ման գու մա րը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ այդ գու մար նե րի նկատ մամբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված տու ժան քի գու մար հաշ վարկ վել և բռ նա գանձ վել չի կա րող:

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՝ կող մե րի միջև 01.06.2006 թվա կա նին կնքված թիվ 
2 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով Ռա դիկ Սա րու խան յանն Ըն կե րու թյու նում ըն դուն վել է 
աշ խա տան քի՝ որ պես «Հ յու սիս» մաս նաճ յու ղի տնօ րե նի առա ջին տե ղա կալ:

Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 12.03.2008 թվա կա նի թիվ 40-Կ հրա մա նի հա մա-
ձայն՝ 15.05.2008 թվա կա նից Ռա դիկ Սա րու խան յա նի հետ 01.06.2006 թվա կա նին կնքված 
թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վել է:

Թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- 
Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 06.10.2008 
թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով Ռա դիկ Սա րու խան յա նը վե րա կանգն վել է 
01.06.2006 թվա կա նին կնքված թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
իր աշ խա տան քում, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի բռնա-
գանձ վել է վեր ջի նիս մի ջին աշ խա տա վար ձը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա-
նա կա հատ վա ծի հա մար՝ սկսած 15.05.2008 թվա կա նից մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ 
մտնե լը: Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ բաժ նի պե տի տե ղա-
կա լի 10.12.2012 թվա կա նի «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որոշ ման հա մա-
ձայն՝ թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով տրված կա տա րո ղա կան թեր թի հի-
ման վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա տա րո ղա կան թեր թի պա հան ջը փաս-
տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով կարճ վել է:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 329

Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տա րի 08.01.2009 
թվա կա նի թիվ Ա-1-Կ հրա մա նի հա մա ձայն՝ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի հետ 01.06.2006 թվա-
կա նին կնքված թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վել է: 

Թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 գոր ծով Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 28.11.2011 թվա կա նի օրի նա կան ուժի 
մեջ մտած վճռով ան վա վեր է ճա նաչ վել Ըն կե րու թյան 08.01.2009 թվա կա նի թիվ Ա-1-Կ 
հրա մա նը և կող մե րի միջև 01.06.2006 թվա կա նին կնքված թիվ 2 աշ խա տան քա յին պայ մա-
նա գի րը հա մար վել է կնքված անո րոշ ժամ կե տով, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյա նը պար տա վո-
րեց վել է փոխ հա տու ցել Ռա դիկ Սա րու խան յա նին պատ ճառ ված վնա սը, այն է՝ Ըն կե րու-
թյու նից հօ գուտ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի բռնա գանձ վել է վեր ջի նիս մի ջին աշ խա տա վար-
ձը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ սկսած 01.01.2009 
թվա կա նից մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը: Վ ճիռն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 
06.09.2012 թվա կա նին:

Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ բաժ նի պե տի տե ղա կալ Հ. 
Գաս պար յա նի 05.12.2012 թվա կա նի «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որոշ-
ման հա մա ձայն՝ թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով տրված կա տա րո ղա կան 
թեր թե րի հի ման վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կարճ վել է՝ կա տա րո ղա կան 
թեր թի պա հանջ նե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով:

Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 21.11.2012 թվա կա նի թիվ 4-71-Ա հրա մա նով Ռա դիկ 
Սա րու խան յա նը վե րա կանգն վել է նախ կին աշ խա տան քում:

Ըն կե րու թյան և Ռա դիկ Սա րու խան յա նի միջև 22.11.2012 թվա կա նին կնքվել է 2006 
թվա կա նի հու նի սի 1-ի աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ լու-
ծե լու մա սին հա մա ձայ նա գիր, որով 2013 թվա կա նի հուն վա րի 13-ից նշված պայ մա նա գի րը 
լուծ վել է:

Դա տա հաշ վա պա հա կան փոր ձա գե տի 03.05.2017 թվա կա նի թիվ 01-17 եզ րա կա ցու-
թյան «Հե տա զո տու թյուն» բաժ նի հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյու նը կա տար վել է «փոր ձա-
քննու թյա նը ներ կա յաց ված թիվ ԵԿԴ/0521/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի և տ րա մադր ված 
թղթա պա նա կում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րի» հի ման վրա, հա մա ձայն որոնց 15.09.2012 
թվա կա նից հե տո հաշ վարկ ված աշ խա տա վար ձի և վերջ նա հաշ վար կի վճա րու մը կա տար-
վել է 22.03.2013 թվա կա նին:

Սույն գոր ծով դի մե լով դա տա րան՝ Ռա դիկ Սա րու խան յա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու-
նից բռնա գան ձել 34.030.980 ՀՀ դրամ, որից 6.347.225 ՀՀ դրա մը՝ որ պես պա կաս վճար-
ված աշ խա տա վար ձի գու մար, 1.746.920 ՀՀ դրա մը՝ որ պես ար ձա կուր դի դրա մա կան հա-
տուց ման գու մար, 17.346.988 ՀՀ դրա մը՝ որ պես վճար ված աշ խա տա վար ձի տու ժան քի գու-
մար, 495.702 ՀՀ դրա մը՝ որ պես վճար ված աշ խա տա վար ձի և վերջ նա հաշ վար կի տու ժան-
քի գու մար, 8.094.145 ՀՀ դրա մը՝ որ պես պա կաս վճար ված աշ խա տա վար ձի և չվ ճար ված 
դրա մա կան հա տուց ման տու ժան քի գու մար:

Դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րե լով հայց վո րի պա հան ջը, պատ ճա ռա-
բա նել է, որ թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Երևան քա ղա քի Կենտ-
րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
06.10.2008 թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հայց վո րը ոչ միայն պետք է 
վե րա կանգն վեր իր նախ կին աշ խա տան քում՝ պայ մա նագ րով նա խա տես ված պայ ման-
նե րով, այլ նաև դրա նով հաս տատ վել է, որ հայց վո րի հար կա դիր պա րա պուր դը սկսվել 
է 15.05.2008 թվա կա նից և ավարտ վել է 21.11.2012 թվա կա նին: Ան դրա դառ նա լով հայց-
վո րի կա տա րած հաշ վարկ նե րին՝ Դա տա րա նը գտել է, որ դրանք ճիշտ են կա տար վել, 
քա նի որ նախ կի նում կա յաց ված վճիռ նե րով հիմ նա վոր վել է վճար ման են թա կա գու մա-
րի չա փը, որն ավե լին է, քան տու ժան քի գու մա րը, որ պի սի պայ ման նե րում հայց վո րի 
բո լոր պա հանջ նե րը հիմ նա վոր են:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո-
քը և Դա տա րա նի 20.10.2017 թվա կա նի վճի ռը թո ղել է օրի նա կան ուժի մեջ: Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ հայց վո րի կող մից կա տար ված հաշ վարկ նե րը ճիշտ են, քա նի որ 
Ծա ռա յու թյան կող մից 01.01.2009 թվա կա նից մինչև 21.11.2012 թվա կանն Ըն կե րու թյու նից 
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բռնա գանձ վել է 25.095.409 ՀՀ դրամ, իսկ այդ գու մա րի բռնա գանձ ման հիմք է հան դի-
սա ցել բա ցա ռա պես գոր ծա տուի կող մից Ռա դիկ Սա րու խան յա նի մի ջին աշ խա տա վար ձի 
հաշ վար կը 511.140 ՀՀ դրա մով կա տար ված լի նե լը: Վե րա քննիչ դա տա րանն, ան դրա դառ-
նա լով բո ղո քա բե րի այն փաս տարկ նե րին, որ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ նե րով Դա-
տա րա նի կող մից ար դեն իսկ քննվել և բա վա րար վել են հայց վո րի պա հանջ նե րը, գտել է, 
որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայց վո րը պա հան ջել է վե րը նշված աշ խա տա վար ձե րի 
չա փե րի տար բե րու թյու նը, ին չը երբևէ չի քննարկ վել, իսկ նման պայ ման նե րում կրկնա կի 
բռնա գանձ ման մա սին խոսք լի նել չի կա րող:

Վե րը շա րադր ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քննիչ 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.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թե՛ թիվ ԵԿԴ/1883/02/08 և թե՛ թիվ 
ԵԿԴ/2171/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ նե րով 
Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի բռնա գանձ վել է վեր ջի նիս մի ջին աշ-
խա տա վար ձը հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար՝ առա-
ջին դեպ քում՝ 15.05.2008 թվա կա նից սկսած մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը, 
իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ 01.01.2009 թվա կա նից սկսած մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ 
մտնե լը: Ընդ որում, նշված վճիռ նե րով հար կա դիր պա րա պուր դի ընդ հա նուր գու մա րի 
հաշ վարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փի հաշ վարկ ներ չեն կա-
տար վել և կոնկ րետ չա փի գու մար ներ չեն բռնա գանձ վել, ին չից հետևում է, որ վճիռ-
նե րը կա մո վին չկա տա րե լու պա րա գա յում բռնա գանձ ման են թա կա գու մա րի հաշ վարկ-
նե րը պետք է կա տար վեին վճիռ նե րի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում: Սույն գոր ծի 
փաս տե րի հա մա ձայն՝ նշված վճիռ նե րը կա տար վել են «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ մանված կար գով, ին չի վե րա բեր յալ գոր ծում առ-
կա են Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ բաժ նի պե տի տե ղա-
կա լի 05.10.2012 թվա կա նի և 10.12.2012 թվա կա նի «Կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին» որո շում նե րը: Դ րանց բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ վճիռ նե րով որոշ ված 
բռնա գանձ ման են թա կա բո լոր գու մար նե րը բռնա գանձ վել են, քա նի որ կա տա րո ղա կան 
վա րույթ նե րը կարճ վել են՝ կա տա րո ղա կան թեր թի պա հանջ նե րը փաս տա ցի կա տար-
ված լի նե լու հիմ քով:

Այս պի սով, հար կա դիր պա րա պուր դի հա մար Ռա դիկ Սա րու խան յա նին վճար ման են-
թա կա գու մար նե րը բռնա գանձ վել են օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րով: 
Դ րանց հի ման վրա այդ գու մար նե րը հաշ վարկ վել և փաս տա ցի բռնա գանձ վել են հար կա-
դիր կա տա րո ղի կող մից, իսկ կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րը կարճ վել են կա տա րո ղա կան 
թեր թե րի պա հանջ նե րը փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով:

Փաս տո րեն, հայց վո րը սույն գոր ծով պա հան ջել է բռնա գան ձել նշված դա տա կան ակ-
տե րի հի ման վրա բռնա գանձ ված, սա կայն ըստ իրեն՝ վճիռ նե րի հար կա դիր կա տար ման 
ըն թաց քում պա կաս հաշ վարկ ված գու մար նե րը: Այ սինքն՝ հայց վորն ըստ էու թյան վի ճար-
կել է վճիռ նե րի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում հար կա դիր կա տա րո ղի կա տա րած 
հաշ վարկ ներն այն դեպ քում, երբ կա տա րո ղա կան թեր թե րի պա հանջ նե րը լրիվ կա տար-
ված լի նե լու հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո շում նե րը չեն վի ճարկ-
վել, չեն վե րաց վել, ոչ իրա վա չափ կամ ուժը կորց րած չեն ճա նաչ վել:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյան Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և 
Նորք- Մա րաշ բաժ նի պե տի տե ղա կա լի 05.10.2012 թվա կա նի և 10.12.2012 թվա կա նի «Կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որո շում նե րը Ռա դիկ Սա րու խան յա նի կող մից 
վի ճարկ ված չլի նե լու պայ ման նե րում գոր ծում է այդ որո շում նե րի՝ որ պես ուժի մեջ գտնվող 
վար չա կան ակ տե րի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծը, ին չից էլ հետևում է, որ բռնա-
գան ձում նե րը կա տար վել են լրիվ և ճիշտ, ուս տի աշ խա տողն այլևս չի կա րող պա հան ջել 
իր կար ծի քով պա կաս բռնա գանձ ված գու մար նե րը: 

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող-
մից ան տես վել է այն հան գա ման քը, որ նույն ժա մա նա կա հատ ված նե րի հար կա դիր 
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պա րա պուր դի գու մար նե րի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ ար դեն իսկ առ կա են դա տա րա-
նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճիռ ներ և  դրանք փաս տա ցի կա տար ված լի նե լու հիմ քով 
կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ ներ (հաս տատ ված ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ-
տե րով), որոն ցով որոշ ված է եղել գոր ծա տուից հօ գուտ աշ խա տո ղի բռնա գան ձել հար-
կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը մի ջին աշ խա տա վար ձի չա փով՝ հայց վո րի պա հան ջած ամ-
բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է հայց վո րի՝ ար ձա կուր դի դի մաց փոխ հա տու ցում բռնա գան ձե-
լու պա հան ջին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ պա հան ջը նույն պես ան-
հիմն է, քա նի որ, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օրենսգրքի 158-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված աշ խա տո ղի՝ ամե նամ յա ար ձա-
կուրդ ունե նա լու իրա վուն քը և իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ-
խա տան քա յին օրենսգրքի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված գոր ծա տուի՝ ամե-
նամ յա ար ձա կուր դի հա մար աշ խա տո ղին վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չեն առա ջա նում 
այն դեպ քում, երբ աշ խա տո ղը տվյալ գոր ծա տուի հա մար չի կա տա րել աշ խա տանք աշ-
խա տան քից ազատ վե լու հետևան քով հար կա դիր պա րա պուր դում գտնվե լու պատ ճա ռով: 
Սույն գոր ծով գոր ծա տուն չի կրում ար ձա կուր դի դի մաց փոխ հա տու ցում վճա րե լու պար-
տա վո րու թյուն, քա նի որ այն ժա մա նա կա հատ վա ծում, որի հա մար հայց վո րը պա հան ջում 
է ար ձա կուր դի վճար, հայց վո րը փաս տա ցի չի աշ խա տել (գտնվել է պա րա պուր դում):

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը հիմն վում է իրա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 265-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի կար գա վոր ման վրա, որով օրենս դի րը որ պես առանց օրի նա կան հիմ քե րի կամ 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գի խախ տու մով աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ազա տե-
լու հետևանք՝ գոր ծա տուի հա մար նա խա տե սել է միայն հար կա դիր պա րա պուր դի վճա րու-
մը: Փաս տո րեն, նման դեպ քե րի հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է, որ աշ խա տո ղը կա րող է 
պա հան ջել հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը՝ մի ջին աշ խա տա վար ձը, սա կայն չի սահ-
մա նել աշ խա տո ղի իրա վուն քը՝ պա հան ջե լու հար կա դիր պա րա պուր դի ժա մա նա կա հատ-
վա ծում ընդգրկ ված իրեն հա սա նե լիք ար ձա կուր դի գու մա րը՝ նկա տի ունե նա լով այն, որ 
հար կա դիր պա րա պուր դի ըն թաց քում աշ խա տո ղը փաս տա ցի աշ խա տանք չի կա տա րում:

Ան դրա դառ նա լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տու ժան քի բռնա գանձ ման մա սին հայց վո րի պա հան ջի վե րա բեր յալ Վե րա քննիչ 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 ընդգ ծել, որ՝ հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րի տար բե րու թյու նը և ար ձա կուր դի 
հա մար վճար ման են թա կա գու մար նե րը վճա րե լու վե րա բեր յալ հայց վո րի պա հանջ նե րը 
վե րոնշ յալ հիմ նա վո րում նե րով մերժ ման են թա կա լի նե լու պայ ման նե րում այդ դրա մա կան 
պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու հա մար Ըն կե րու թյու նից են թա կա չեն բռնա գանձ-
ման նաև ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տու ժան քի գու-
մար նե րը, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Ինչ վե րա բե րում է 01.08.2012 թվա կա նից մինչև 23.01.2013 թվա կա նի հա մար վճար-
ված աշ խա տա վար ձի և վերջ նա հաշ վար կի տու ժան քի վե րա բեր յալ 495.702 ՀՀ դրա մի 
բռնա գանձ ման պա հան ջին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ մա սով Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բե կան ման, իսկ գործն ուղար կե լու նոր քննու թյան, 
հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Քա նի որ թիվ ԵԿԴ/2171/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծով որոշ վել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Ռա դիկ Սա րու խան յա նի հար կա դիր պա րա պուր-
դի գու մար բռնա գան ձել մինչև վճռի օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լը, իսկ վճիռն օրի նա կան 
ուժի մեջ է մտել, հա մա ձայն վճռում կա տար ված դա տա րա նի հա վաստ ման, 06.09.2012 
թվա կա նին, հետևա բար նշված կա տա րո ղա կան վա րույ թով մինչև 06.09.2012 թվա կա նի 
հա մար սահ ման ված հար կա դիր պա րա պուր դի գու մար նե րը բռնա գանձ վել են, և  դրանց 
նկատ մամբ ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տու ժանք 
հաշ վարկ վել չի կա րող: Ինչ վե րա բե րում է հե տա գա ժա մա նա կա հատ վա ծին, ապա սույն 
գոր ծով հաս տատ ված փաս տե րից բխում է, որ Ըն կե րու թյան 21.11.2012 թվա կա նի հրա մա-
նով է միայն թույ լատր վել Ռա դիկ Սա րու խան յա նին անց նել իր նախ կին աշ խա տան քա յին 
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը, իսկ հա ջորդ օրը՝ 22.11.2012 թվա կա նին կող մե րի 
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միջև կնքվել է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ 2013 թվա կա-
նի հուն վա րի 23-ից լու ծե լու մա սին հա մա ձայ նա գիր: Սույն գոր ծի քննու թյամբ չի պարզ վել, 
թե արդ յոք այդ հրա մա նի ար ձա կու մից հե տո Ռա դիկ Սա րու խան յանն Ըն կե րու թյու նում 
մինչև 23.01.2013 թվա կանն աշ խա տանք կա տա րել է, թե ոչ, կամ գոր ծա տուի պա հան ջով 
աշ խա տա վայ րում գտնվել է, թե ոչ (ՀՀ աշ խա տան քա յին օրենսգրքի 186-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մաս): Միա ժա մա նակ սույն գոր ծին կից փաս տաթղ թա յին թղթա պա նակ առ կա չէ, 
իսկ դա տա հաշ վա պա հա կան փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նից էլ պարզ չէ, թե 06.09.2012 
թվա կա նից մինչև 23.01.2013 թվա կանն աշ խա տա վար ձի վճար ման ուշա ցում ներն արդ յոք 
ար ձա նագրվել են սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի ուսում նա սիր ման հի-
ման վրա: Ն կա տի ունե նա լով, որ վերն ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի-
ման վրա աշ խա տո ղի կող մից աշ խա տան քը կա տար վե լու կամ գոր ծա տուի պա հան ջով 
աշ խա տա վայ րում գտնվե լու պայ ման նե րում աշ խա տա վար ձի, հար կա դիր պա րա պուր դի 
(դրանց վերջ նա հաշ վար կի) վճար ման ժամ կետ նե րը խախ տե լու դեպ քում ՀՀ աշ խա տան-
քա յին օրենսգրքի 198-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տու ժան քի գու մար նե րը են թա կա են 
բռնա գանձ ման, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րո հիշ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
աշ խա տա վար ձի գու մար նե րի նկատ մամբ տու ժան քի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ պա-
հան ջի մա սով գոր ծը են թա կա է նոր քննու թյան:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշված 
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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 
3-րդ մա սե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ և 3-րդ կե տե րով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի ակ տը մաս նա կիո րեն բե-
կա նե լու և փո փո խե լու, ինչ պես նաև գոր ծը մա սով նոր քննու թյան ուղար կե լու Վճռա բեկ 
դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 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 էա-
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 ցիա յի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր: Հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման 
տե սանկ յու նից: Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով, բա ցա ռու թյամբ 495.702 ՀՀ դրա մի բռնա գանձ ման պա հան ջի 
մա սի, վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու 
անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց-
վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ակտ, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից 
վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար-
նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 333

ան ձանց կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա-
նով դրանք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ 
իրա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ Վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ] գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խան:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ազատ վում են հայց վոր նե րը՝ աշ խա տա-
վար ձի և  դրան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի հետ կապ ված այլ գու մար նե րի գանձ ման և 
աշ խա տան քա յին վե ճե րի վե րա բեր յալ հայ ցե րով:

«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 վճա րու մից ազատ վում են նաև դա տա-
րա նի վճիռ նե րի և որո շում նե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րա նի 18.04.2018 թվա կա նի որո շու մը և 01.08.2012 թվա կա նից մինչև 
23.01.2013 թվա կա նի աշ խա տա վար ձի և վերջ նա հաշ վար կի տու ժան քի բռնա գանձ ման վե-
րա բեր յալ մա սով գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա-
րան նոր քննու թյան: Մ նա ցած մա սով հայ ցը մեր ժել:

2. Հայ ցի մերժ ված մա սով պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Բե կան ված մա սով դա տա կան ծախ սե րի հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու-

թյան ըն թաց քում:
4. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-

կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

 Ս նան կու թյան գործ թիվ ԱՎԴ1/0049/04/16 
 2020թ.

Ս նան կու թյան գործ թիվ ԱՎԴ1/0049/04/16
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Հա կոբ յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Սմ բատ յան 

Ա. Մկրտչ յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Ս պար տակ Խա չատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.05.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ դի մու մի 
Վար դան Պետ րոս յա նի՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Վար դան Պետ րոս յա նը պա հան ջել է Ս պար տակ Խա չատր յա նին 

ճա նա չել սնանկ: 
ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-

տա վոր՝ Ա. Հով հան նիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.09.2017 թվա կա նի վճռով դի մու մը 
բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
23.05.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ս պար տակ Խա չատր յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, 
և Դա տա րա նի 06.09.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ս պար տակ Խա չատր 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3րդ 

հոդ վա ծի 2րդ մա սը։
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րած ան ձը 

Դա տա րան է ներ կա յաց րել առար կու թյուն այն մա սին, որ անվ ճա րու նակ չէ, ունի բա վա-
րար մի ջոց ներ Վար դան Պետ րոս յա նի հան դեպ իր դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես, թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 
թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի կա տար ման նպա տա կով կա տա րո ղա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում աճուր դի է ներ կա յաց վել բո ղոք բե րած ան ձին սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քով պատ կա նող՝ Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի թիվ 73/5 հաս ցեի 
շի նու թյու նը: Նշ ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում հնա րա վոր է ամ-
բող ջու թյամբ մա րել Վար դան Պետ րոս յա նի հան դեպ ունե ցած իր դրա մա կան պար տա վո-
րու թյուն նե րը, քա նի որ գույ քի ար ժե քը մի քա նի ան գամ գե րա զան ցում է պար տա վո րու-
թյան չա փը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 23.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ դի մու մը 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 

24.12.2010 թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 վճռի հա մա ձայն՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նից 
հօ գուտ Վար դան Պետ րոս յա նի բռնա գանձ վել է 4.760.000 ՀՀ դրամ, որից 4.600.000 ՀՀ 
դրա մը՝ որ պես փո խա ռու թյան գու մար, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված բան կա յին տո կոս ներ սկսած կե տան ցի օր վա նից՝ 15.04.2008 թվա-
կա նից, մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը՝ գու մա րի բռնա գան ձու-
մը տա րա ծե լով Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող 
գրա վադր ված գույ քի՝ ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի թիվ 
73/5 շի նու թյան վրա, 150.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար, 
10.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես պե տա կան տուր քի գու մար, Ս պար տակ Խա չատր յա նից հօ-
գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գանձ վել է 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պե տա կան տուրք: 
Վ ճի ռը մտել է օրի նա կան ուժի մեջ և 25.01.2011 թվա կա նին տրվել է կա տա րո ղա կան 
թերթ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 46-52):

2) 05.08.2014 թվա կա նի ար գե լադր ված գույ քը հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով 
իրաց նե լու մա սին որոշ ման հա մա ձայն՝ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան 
փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը ներ կա յաց վել է հար կա դիր է լեկտ րո-
նա յին աճուր դի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8):

3) 21.12.2015 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին որոշ ման հա-
մա ձայն՝ ավարտ վել է 02.02.2011 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 00032106 կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը, քա նի որ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նի գտնվե լու վայ րը չի հայտ նա-
բեր վել և վեր ջի նիս նկատ մամբ 18.03.2015 թվա կա նին հայ տա րար վել է հե տա խու զում (հա-
տոր 2-րդ, գ.թ. 53):

4) 15.08.2016 թվա կա նին Վար դան Պետ րոս յա նը դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ 
Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-3):

5) 09.11.2016 թվա կա նին Ս պար տակ Խա չատր յանն առար կու թյուն է ներ կա յաց րել դա-
տա րան՝ նշե լով, որ ունի բա վա րար գույք պար տա տի րոջ հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հա մար, ուս տի առար կել է սնան կու թյան դի մու մի դեմ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-7):



336 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

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 394-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է՝

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող 
է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե-
սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին որոշ-
ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյան 
հար ցի վե րա բեր յալ առ կա է իրա վուն քի զար գաց ման խնդիր,

2) Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին որոշ ման առ կա յու թյան պայ ման
նե րում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյա նը:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու-
թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան 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 կադր ված սնան կու թյան 
դի մում), եթե պար տա պանն անվ ճա 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 կադր ված 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 րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
60-օր յա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տանց, և վճ ռի կա յաց ման պա հին նշված կե տան ցը շա-
րու նակ վում է (փաս տա ցի անվ ճա րու նա կու թյուն)։ Վ ճա րա յին 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 հիշ յալ պար տա-
վո րու թյան դեմ, սա կայն՝

ա) վճա րա յին պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով 
կամ դա տավճ ռով, 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 րառ յալ՝ 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 րառ յալ՝ 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:

Վե րոնշ յալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քը նրա անվ ճա րու նա կու-
թյունն է, որը հար կադր ված սնան կու թյան դեպ քում դրսևոր վում է 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 րա յին 
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պար տա վո րու թյուն նե րի 60-օր յա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տան ցի առ կա յու թյան և 
վճ ռի կա յաց ման պա հին նշված կե տան ցը շա րու նակ վե լու հան գա ման քով: Ընդ որում, 
ան ձին սնանկ ճա նա չե լու նպա տա կը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան կա յու նու թյան 
ապա հո վումն է՝ այդ շրջա նա ռու թյան անվ ճա րու նակ մաս նա կից նե րին ֆի նան սա պես 
առող ջաց նե լու կամ նրանց քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյու նից դուրս մղե լու նպա-
տա կով, որ պես զի վեր ջին նե րիս անվ ճա րու նա կու թյան հետևան քով չոտ նա հար վեն նաև 
քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի շա հե րը (տե՛ս ըստ դի մու մի 
«ԱՌԷԿՍԻՄ ԲԱՆԿԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸն  ընդ դեմ Հա րու թյուն Վար դան յա նի 
թիվ ԵՄԴ/0049/04/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա
կա նի որո շու մը):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, իրա վա բա նա կան ան ձանց 
և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ-
բողջ տա րած քում: 

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 1ին 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 (...):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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՝ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դա տա կան ակ-
տե րը (...):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 (...):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ թեև 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյու նը և Կոն վեն ցիան ուղ ղա կիո րեն չեն ամ րագ րում դա տա կան ակ-
տե րի կա տար ման իրա վուն քը՝ որ պես ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի բա ղա դրիչ, 
սա կայն դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը դի տարկ վում է որ պես ար դար դա տա քննու թյան 
բաղ կա ցու ցիչ տարր. այն ունի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ար դա րա դա տու թյան արդ յու-
նա վետ կեն սա գործ ման հա մար, քա նի որ մար դու խախտ ված իրա վունք նե 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 վունք նե րի վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մնում է 
ան կա տար: 

ՀՀ սահ մա նա դրա 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 վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 
նկա տա ռում նե րով ար դա րա դա տու թյան իրա կա նաց ման արդ յուն 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 լիու թյան և ար դար դա տա քննու-
թյան սահ մա նա դրա կան իրա վունք նե 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-
կանգ նե 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 լիու թյան իրա վուն քի 
բա ղա դրա տարր և «իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան»՝ որ պես դա տա վա րա կան գոր-
ծըն թա ցի փուլ:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նշված մո տե ցու մը հա մա հունչ է նաև Մար դու 
իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) ձևա վո րած 
նա խա դե պա յին իրա վուն քի հետ, որի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով երաշ խա վոր ված ար դար դա տա քննու 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: Ըստ Եվ րո 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 մադր վող դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը (ար դար, հրա պա րա կա յին և արագ դա-
տա քննու 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 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-
տա քննու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ 6-րդ հոդ վա ծի իմաս տով (տե՛ս HORNSBY v. GREECE 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.03.1997 թվա կա նի վճի ռը, 40րդ կետ, MOSTACCIUOLO 
v. ITALY (No. 2) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.03.2006 թվա կա նի վճի ռը, 85րդ կետ, 
RAYLYAN v. RUSSIA գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 15.02.2007 թվա կա նի վճի ռը, 27րդ 
կետ, Խա չատր յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.12.2009 թվա
կա նի վճի ռը, 66րդ կետ):

Այս պի սով, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման վե րա բեր յալ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի կող մից ցու ցա բեր վող հա յե ցա կար գա-
յին 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 արդ յու 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 սուբ յեկ տիվ իրա վունք ներն իրա պես վե րա կանգ նե լու մի ջո ցով, որը տե ղի է ունե-
նում կա տա րո ղա կան վա րույ թի արդ յուն քում: Վե րոգրյա լը վկա յում է այն մա սին, որ չնա-
յած Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վածն ուղ ղա կիո 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 տա քննու թյան իրա վուն-
քի անօ տա րե լի տար րը: 

Ան դրա դառ նա լով դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ինս տի տու տի էու 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 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 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 զա յին բա ժինն 
ընդ դեմ Անուշ Իս պիր յա 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 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: Նշ ված 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 (տե՛ս «Յու նի բանկ» 
ՓԲԸն (ներ կա յումս՝«Յու նի բանկ» ԲԲԸ) ընդ դեմ «Հ րաշք Ապա գա» ՍՊԸի թիվ ԼԴ/0039/04/14 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձի ար դար 
դա տա քննու թյան իրա վուն քը կվե րած վի տե սա կան, երևա կա յա կան, անի րա կան իրա-
վուն քի, եթե Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ օրի-
նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը մնան ան կա տար: Ցան կա ցած իրա վա կան 
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պե տու թյուն պար տա վոր է երաշ խա վո րել ոչ թե տե սա կան, երևա կա յա կան կամ անի րա-
կան իրա վունք ներ և ազա տու թյուն ներ, այլ գործ նա կա նում հնա րա վոր և արդ յու նա վետ 
իրա վունք ներ և ազա տու թյուն ներ: Այ սինքն՝ իրա վա կան պե տու թյան և իրա վուն քի գե րա-
կա յու թյան սկզբունք նե րը են թա դրում են դա տա վա րու թյան և դա տա կան ակ տի կա տար-
ման փու լե րի ան քակ տե լիու թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 վճռով 
Ս պար տակ Խա չատր յա նից հօ գուտ Վար դան Պետ րոս յա նի բռնա գանձ վել է 4.760.000 
ՀՀ դրամ, որից 4.600.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես փո խա ռու թյան գու մար, ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բան կա յին տո կոս ներ սկսած կե տան-
ցի օր վա նից՝ 15.04.2008 թվա կա նից, մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման 
օրը՝ գու մա րի բռնա գան ձու մը տա րա ծե լով Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով պատ կա նող գրա վադր ված գույ քի՝ ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի 
Արա րատ յան փո ղո ցի թիվ 73/5 շի նու թյան վրա, 150.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես փաս տա բա նի 
վար ձատ րու թյան գու մար, 10.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես պե տա կան տուր քի գու մար, Ս պար-
տակ Խա չատր յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գանձ վել է 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ-
պես պե տա կան տուրք: Վ ճի ռը մտել է օրի նա կան ուժի մեջ և 25.01.2011 թվա կա նին տրվել 
է կա տա րո ղա կան թերթ: 05.08.2014 թվա կա նի ար գե լադր ված գույ քը հար կա դիր է լեկտ-
րո նա յին աճուր դով իրաց նե լու մա սին որոշ մամբ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա-
նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի 
Արա րատ յան փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը ներ կա յաց վել է հար-
կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դի: 21.12.2015 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար-
տե լու մա սին որոշ մամբ ավարտ վել է 02.02.2011 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 00032106 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը, քա նի որ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նի գտնվե լու 
վայ րը չի հայտ նա բեր վել և վեր ջի նիս նկատ մամբ 18.03.2015 թվա կա նին հայ տա րար վել 
է հե տա խու զում: 15.08.2016 թվա կա նին Վար դան Պետ րոս յա նը դի մում է ներ կա յաց րել 
դա տա րան՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին: 09.11.2016 
թվա կա նին Ս պար տակ Խա չատր յանն առար կու թյուն է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ նշե լով, 
որ ունի բա վա րար գույք պար տա տի րոջ հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու 
հա մար, ուս տի առար կել է սնան կու թյան դեմ: 

Դա տա րա նը դի մու մի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Ս պար տակ 
Խա չատր յա նի նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի 
վճա րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը հաս տատ վում է ՀՀ Արա րա տի 
և Վա յոց Ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 թվա կա նի 
վճռով: 

Ան դրա դառ նա լով Ս պար տակ Խա չատր յա նի այն պնդմա նը, որ իր գույ քի ար ժե քը մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում է առ կա պար տա վո րու թյան չա փը, առ կա չէ սնանկ ճա նա չե լու 
հիմ քը և Վար դան Պետ րոս յա նը կա րող է իր պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը ստա նալ կա-
տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում, Դա տա րա նը նշել է, որ տվյալ դեպ քում խոս քը 
վե րա բե րում է ոչ թե հաշ վեկշ ռա յին անվ ճա րու նա կու թյա նը, այլ փաս տա ցի անվ ճա րու նա-
կու թյա նը: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը նշել է նաև, որ 25.01.2011 թվա կա նի կա տա րո ղա կան 
թեր թի հի ման վրա ՀՀ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյու նում հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավարտ վել է :

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րա քննիչ բո ղո քը, նշել է, որ Ս պար տակ Խա-
չատր յա նի վճա րա յին պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է, քա նի որ վճա րա յին պար տա վո-
րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա-
րա վո րու թյու նը:

Մինչ դեռ վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քննիչ 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.

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 
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վա րույ թը կա սեց նե լու և վերսկ սե 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 մանք նե 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:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 անհ նա 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 ապարդ յուն:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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: 

Նույն 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 (նրա ժա ռան գին) վե րա դարձ նելն 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 
վերսկ սե լու մա սին:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կարճ ված կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող վերսկս վել, բա ցա ռու թյամբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
կար ճե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման՝ վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար-
գով վե րաց ման դեպ քե րի:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը կա սեց նե լու, ավար տե լու և կար ճե 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 37-
39-րդ, 41-րդ և 42-րդ հոդ ված նե րով՝ սահ մա նե լով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց-
նե լու, ավար տե լու և կար ճե լու հիմ քե րը և  դրանց իրա վա կան հետևանք նե րը: Վ կա յա-
կոչ ված հոդ ված նե րում ամ րագրված իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան 
արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո ղա-
կան վա րույ թը կա սեց նե լը, ավար տե լը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լը՝ որ պես ըն-
թա ցա կար գա յին ինս տի տուտ ներ, առա ջաց նում են տար բեր իրա վա կան հետևանք ներ. 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լուց հե տո կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա-
մանք նե րի վե րա նա լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վերսկս վել, իսկ կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա-
րող վերսկս վել, բա ցա ռու թյամբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին հար կա դիր 
կա տա րո ղի որոշ ման՝ վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով վե րաց ման դեպ քե րի: 
Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու դեպ քում, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, այն չի կա-
րող վերսկս վել: Նշ ված ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյու նը նա խա տես ված է իրա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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՝ 
անհ նա 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 ապարդ յուն:

Փաս տո րեն, «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն-
քով օրենս դի րը սահ մա նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վերսկս վել միայն 
հետևյալ երեք դեպ քե րում.

1.  եթե կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց վել է, և կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան-
գա մանք նե րը վե րա ցել են,
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2. ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է այն հիմ քով, որ անհ նա 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 ապարդ յուն,

3. ե թե վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով վե րաց վել է կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը կար ճե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ 
Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 
թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 վճի ռը մտել է օրի նա կան ուժի մեջ և 25.01.2011 թվա կա նին 
տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ: 05.08.2014 թվա կա նին հար կա դիր կա տա րո ղը դա տա կան 
ակ տի հե տա գա կա տա րումն ապա հո վե լու նպա տա կով կա յաց րել է որո շում ար գե լադր ված 
գույ քը հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց նե լու մա սին և պար տա պան Ս պար տակ 
Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի 
քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը ներ կա յաց-
վել է հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դի: 21.12.2015 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լու մա սին որոշ մամբ հար կա դիր կա տա րողն ավար տել է 02.02.2011 թվա կա նին 
հա րուց ված թիվ 00032106 կա տա րո ղա կան վա րույ թը, քա նի որ պար տա պան Սպար տակ 
Խա չատր յա նի գտնվե լու վայ րը չի հայտ նա բեր վել և վեր ջի նիս նկատ մամբ 18.03.2015 թվա-
կա նին հայ տա րար վել է հե տա խու զում:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոնշ յա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մա դրե լով՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել այն հան գա ման քը, որ 
ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 
թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը փաս տա ցի չի կա տար-
վել, պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող 
ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե-
րե սով շի նու թյունն ար գե լադր ված է և գտն վում է հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դի 
փու լում, կա տա րո ղա կան վա րույթն էլ ավարտ վել է այն հիմ քով, որ անհ նա 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 ապարդ յուն: Այ սինքն՝ 
պար տա պա նին հայտ նա բե րե լու դեպ քում ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող 
է վերսկս վել և ար գե լադր ված գույքն էլ հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց նե լով՝ 
կա պա հով վի դա տա կան ակ տի կա տա րու մը: 

Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վճա րա յին պար տա վո րու թյան 
հաշ վան ցի (նվա զեց ման կամ զրո յաց ման) հնա րա վո րու թյու նը տվյալ դեպ քում պահ պան-
ված է, քա նի որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի շա րու նակ ման դեպ քում վճա րա յին պար տա-
վո րու թյու նը կա րող է նվա զել կամ իս պառ դա դա րել (ակն հայտ է, որ պար տա պանն իր 
պարտ քը փա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ չա փի գույք ունի, գույքն է լեկտ րո նա յին աճուր դով 
իրաց ման գոր ծըն թա ցում է և  դրա իրաց մամբ պար տա վո րու թյու նը կա րող է դա դա րել)։ 
Դա նշա նա կում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ տվյալ դեպ քում 
ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հա մար առ կա չի եղել «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 տում եղած, «և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի 
հնա րա վո րու թյու նը» պայ մա նը՝ հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը չի բա ցա կա յել, իսկ միայն 
վճա րա յին պար տա վո րու թյունն օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հաս տատ ված լի նե լու 
հան գա ման քը բա վա րար չէ ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հա մար։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը, բա-
վա րա րե լով Վար դան Պետ րոս յա նի դի մու մը՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե-
լու պա հան ջի մա սին, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով այդ վճռի դեմ Ս պար տակ 
Խա չատր յա նի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը, հան գել են սխալ եզ րա կա ցու թյան:

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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ 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 տվյալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի ակտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և 
փո փո խե լու՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետևյալ հիմ նա-
վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 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 էա-
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 ցիա յի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր, հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման 
տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա-
մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա-
վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակտ, կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, 
մաս նա գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա-
նու թյու նը, ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած դա տա կան 
ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք անհ րա ժեշտ 
են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա-
մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են նույն 
գլխի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ-
ված դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու դեպ քում վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև վե րա բաշ-
խում է դա տա կան ծախ սե րը՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 10-րդ 
գլ խի կա նոն նե րի հա մա ձայն:

Սույն գոր ծով նկա տի ունե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որի 
արդ յուն քում հայ ցը են թա կա է մերժ ման, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա-
նում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը պետք էր հա մա րել լուծ ված, քա նի որ Վար-
դան Պետ րոս յա նը նա խա պես վճա րել է պե տա կան տուր քը: Բա ցի այդ, Վար դան Պետ-
րոս յա նից հօ գուտ Ս պար տակ Խա չատր յա նի են թա կա է բռնա գանձ ման 10.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 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 գու մար:
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Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 23.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ դի մու մը մեր ժել։

2. ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը հա մա րել լուծ ված:

Վար դան Պետ րոս յա նից հօ գուտ Ս պար տակ Խա չատր յա նի բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 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 գու մար:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ 
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ԱՎԴ1/0049/04/16 սնան կու թյան գոր ծով  

18.12.2020 թվա կա նին կայաց ված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան  
և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բերյալ 

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), 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ին գրա-
վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Ս պար տակ Խա չատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.05.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ դի մու մի Վար դան 
Պետ րոս յա նի՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, Վճռա բեկ 
դա տա րա նի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո-
քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.05.2018 թվա-
կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ դի մու մը մեր ժել:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Գ. Հա կոբ յանս, 
Ռ. Հա կոբ յանս, Ս. Մի քա յել յանս և Մ. Դր մե յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ-
ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի 
դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կար ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ և 10-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր 
հա տուկ կար ծիքն այդ մա սե րի վե րա բեր յալ:

1. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյուն նշել է 
հետևյա լը

«Դի մե լով դա տա րան՝ Վար դան Պետ րոս յա նը պա հան ջել է Ս պար տակ Խա չատր յա-
նին ճա նա չել սնանկ: 

ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-
տա վոր՝ Ա. Հով հան նիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.09.2017 թվա կա նի վճռով դի մու մը 
բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
23.05.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ս պար տակ Խա չատր յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, 
և Դա տա րա նի 06.09.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ս պար տակ Խա չատր յա նը։ 
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել»։

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քեր, հիմ նա վո րում ներ և պա
հանջ նշել է հետևյա լը

«Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3րդ 
հոդ վա ծի 2րդ մա սը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րած ան ձը 

Դա տա րան է ներ կա յաց րել առար կու թյուն այն մա սին, որ անվ ճա րու նակ չէ, ունի բա վա-
րար մի ջոց ներ Վար դան Պետ րոս յա նի հան դեպ իր դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րը 
կա տա րե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես, թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 
թվա կա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի կա տար ման նպա տա կով կա տա րո ղա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում աճուր դի է ներ կա յաց վել բո ղոք բե րած ան ձին սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քով պատ կա նող՝ Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի թիվ 73/5 հաս ցեի 
շի նու թյու նը: Նշ ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում հնա րա վոր է ամ-
բող ջու թյամբ մա րել Վար դան Պետ րոս յա նի հան դեպ ունե ցած իր դրա մա կան պար տա վո-
րու թյուն նե րը, քա նի որ գույ քի ար ժե քը մի քա նի ան գամ գե րա զան ցում է պար տա վո րու-
թյան չա փը:
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Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 23.05.2018 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ դի մու մը մեր ժել»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն 
ունե ցող փաս տեր նշել է հետևյա լը

«1) ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
24.12.2010 թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 վճռի հա մա ձայն՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նից 
հօ գուտ Վար դան Պետ րոս յա նի բռնա գանձ վել է 4.760.000 ՀՀ դրամ, որից 4.600.000 ՀՀ 
դրա մը՝ որ պես փո խա ռու թյան գու մար, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված բան կա յին տո կոս ներ սկսած կե տան ցի օր վա նից՝ 15.04.2008 թվա կա նից, 
մինչև պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օրը՝ գու մա րի բռնա գան ձու մը տա րա ծե-
լով Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող գրա վադր ված 
գույ քի՝ ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի թիվ 73/5 շի նու թյան 
վրա, 150.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար, 10.000 ՀՀ դրա-
մը՝ որ պես պե տա կան տուր քի գու մար, Ս պար տակ Խա չատր յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան 
բյու ջե բռնա գանձ վել է 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պե տա կան տուրք: Վ ճի ռը մտել է օրի նա-
կան ուժի մեջ և 25.01.2011 թվա կա նին տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
46-52):

2) 05.08.2014 թվա կա նի ար գե լադր ված գույ քը հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով 
իրաց նե լու մա սին որոշ ման հա մա ձայն՝ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան 
փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը ներ կա յաց վել է հար կա դիր է լեկտ րո-
նա յին աճուր դի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8):

3) 21.12.2015 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին որոշ ման հա-
մա ձայն՝ ավարտ վել է 02.02.2011 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 00032106 կա տա րո ղա կան 
վա րույ թը, քա նի որ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նի գտնվե լու վայ րը չի հայտ նա-
բեր վել և վեր ջի նիս նկատ մամբ 18.03.2015 թվա կա նին հայ տա րար վել է հե տա խու զում (հա-
տոր 2-րդ, գ.թ. 53):

4) 15.08.2016 թվա կա նին Վար դան Պետ րոս յա նը դի մում է ներ կա յաց րել դա տա-
րան՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 2-3):

5) 09.11.2016 թվա կա նին Ս պար տակ Խա չատր յանն առար կու թյուն է ներ կա յաց րել դա-
տա րան՝ նշե լով, որ ունի բա վա րար գույք պար տա տի րոջ հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե-
րը կա տա րե լու հա մար, ուս տի առար կել է սնան կու թյան դի մու մի դեմ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
6-7)»:

4. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ և 
եզ րա հան գում ներ նշել է հետևյա լը

«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 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի 
առ կա յու թյամբ, այն է՝

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող 
է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե-
սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին որոշ-
ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյան 
հար ցի վե րա բեր յալ առ կա է իրա վուն քի զար գաց ման խնդիր,

2) Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին որոշ ման առ կա յու թյան պայ ման
նե րում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հնա րա վո րու թյա նը:
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ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու-
թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան 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 կադր ված սնան կու թյան 
դի մում), եթե պար տա պանն անվ ճա 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 կադր ված 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 րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
60-օր յա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տանց, և վճ ռի կա յաց ման պա հին նշված կե տան ցը շա-
րու նակ վում է (փաս տա ցի անվ ճա րու նա կու թյուն)։ Վ ճա րա յին 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 հիշ յալ պար տա-
վո րու թյան դեմ, սա կայն՝

ա) վճա րա յին պար տա վո րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով 
կամ դա տավճ ռով, 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 րառ յալ՝ 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 րառ յալ՝ 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:

Վե րոնշ յալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու հիմ քը նրա անվ ճա րու նա-
կու թյունն է, որը հար կադր ված սնան կու թյան դեպ քում դրսևոր վում է 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 րա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րի 60-օր յա կամ ավե լի ժամ կե տով կե տան ցի առ կա յու թյան և վճ ռի 
կա յաց ման պա հին նշված կե տան ցը շա րու նակ վե լու հան գա ման քով: Ընդ որում, ան ձին 
սնանկ ճա նա չե լու նպա տա կը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան կա յու նու թյան ապա հո-
վումն է՝ այդ շրջա նա ռու թյան անվ ճա րու նակ մաս նա կից նե րին ֆի նան սա պես առող ջաց-
նե լու կամ նրանց քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյու նից դուրս մղե լու նպա տա կով, որ պես-
զի վեր ջին նե րիս անվ ճա րու նա կու թյան հետևան քով չոտ նա հար վեն նաև քա ղա քա ցիա կան 
շրջա նա ռու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի շա հե րը (տե՛ս ըստ դի մու մի «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ
ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸն  ընդ դեմ Հա րու թյուն Վար դան յա նի թիվ ԵՄԴ/0049/04/15 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.04.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող՝ 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 
01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մին նե րի, տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, իրա վա բա նա կան ան ձանց 
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և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ-
բողջ տա րած քում: 

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 1ին 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 (...):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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՝ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դա տա կան ակ-
տե րը (...):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 (...):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ թեև 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյու նը և Կոն վեն ցիան ուղ ղա կիո րեն չեն ամ րագ րում դա տա կան ակ-
տե րի կա տար ման իրա վուն քը՝ որ պես ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի բա ղա դրիչ, 
սա կայն դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը դի տարկ վում է որ պես ար դար դա տա քննու թյան 
բաղ կա ցու ցիչ տարր. այն ունի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ար դա րա դա տու թյան արդ յու-
նա վետ կեն սա գործ ման հա մար, քա նի որ մար դու խախտ ված իրա վունք նե 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 վունք նե րի վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ վերջ նա կան դա տա կան ակ տը մնում է 
ան կա տար: 

ՀՀ սահ մա նա դրա 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 վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 
նկա տա ռում նե րով ար դա րա դա տու թյան իրա կա նաց ման արդ յուն 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 լիու թյան և ար դար դա տա քննու-
թյան սահ մա նա դրա կան իրա վունք նե 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-
կանգ նե 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 լիու թյան իրա վուն քի 
բա ղա դրա տարր և «իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան»՝ որ պես դա տա վա րա կան գոր-
ծըն թա ցի փուլ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ նշված մո տե ցու մը հա մա հունչ է նաև Մար դու 
իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) ձևա վո րած 
նա խա դե պա յին իրա վուն քի հետ, որի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սով երաշ խա վոր ված ար դար դա տա քննու 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: Ըստ Եվ րո 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 մադր վող դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը (ար դար, հրա պա րա կա յին և արագ դա-
տա քննու 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 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-
տա քննու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ 6-րդ հոդ վա ծի իմաս տով (տե՛ս HORNSBY v. GREECE 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.03.1997 թվա կա նի վճի ռը, 40րդ կետ, MOSTACCIUOLO 
v. ITALY (No. 2) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 29.03.2006 թվա կա նի վճի ռը, 85րդ կետ, 
RAYLYAN v. RUSSIA գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 15.02.2007 թվա կա նի վճի ռը, 27րդ 
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կետ, Խա չատր յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 01.12.2009 թվա
կա նի վճի ռը, 66րդ կետ):

Այս պի սով, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման վե րա բեր յալ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի և ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի կող մից ցու ցա բեր վող հա յե ցա կար գա-
յին 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 արդ յու 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 սուբ յեկ տիվ իրա վունք ներն իրա պես վե րա կանգ նե լու մի ջո ցով, որը տե ղի է ունե-
նում կա տա րո ղա կան վա րույ թի արդ յուն քում: Վե րոգրյա լը վկա յում է այն մա սին, որ չնա-
յած Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վածն ուղ ղա կիո 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 տա քննու թյան իրա վուն-
քի անօ տա րե լի տար րը: 

Ան դրա դառ նա լով դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ինս տի տու տի էու 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 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 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 զա յին բա ժինն 
ընդ դեմ Անուշ Իս պիր յա 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 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: Նշ ված 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 (տե՛ս «Յու նի բանկ» 
ՓԲԸն (ներ կա յումս՝ «Յու նի բանկ» ԲԲԸ) ընդ դեմ «Հ րաշք Ապա գա» ՍՊԸի թիվ ԼԴ/0039/04/14 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձի ար դար 
դա տա քննու թյան իրա վուն քը կվե րած վի տե սա կան, երևա կա յա կան, անի րա կան իրա-
վուն քի, եթե Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ օրի-
նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րը մնան ան կա տար: Ցան կա ցած իրա վա կան 
պե տու թյուն պար տա վոր է երաշ խա վո րել ոչ թե տե սա կան, երևա կա յա կան կամ անի րա-
կան իրա վունք ներ և ազա տու թյուն ներ, այլ գործ նա կա նում հնա րա վոր և արդ յու նա վետ 
իրա վունք ներ և ազա տու թյուն ներ: Այ սինքն՝ իրա վա կան պե տու թյան և իրա վուն քի գե րա-
կա յու թյան սկզբունք նե րը են թա դրում են դա տա վա րու թյան և դա տա կան ակ տի կա տար-
ման փու լե րի ան քակ տե լիու թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ-
հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 
վճռով Ս պար տակ Խա չատր յա նից հօ գուտ Վար դան Պետ րոս յա նի բռնա գանձ վել է 
4.760.000 ՀՀ դրամ, որից 4.600.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես փո խա ռու թյան գու մար, ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված բան կա յին տո կոս ներ 
սկսած կե տան ցի օր վա նից՝ 15.04.2008 թվա կա նից, մինչև պար տա վո րու թյան փաս-
տա ցի կա տար ման օրը՝ գու մա րի բռնա գան ձու մը տա րա ծե լով Ս պար տակ Խա չատր-
յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող գրա վադր ված գույ քի՝ ՀՀ Արա րա-
տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի թիվ 73/5 շի նու թյան վրա, 150.000 
ՀՀ դրա մը՝ որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար, 10.000 ՀՀ դրա մը՝ որ պես 
պե տա կան տուր քի գու մար, Ս պար տակ Խա չատր յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջե 
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բռնա գանձ վել է 95.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պե տա կան տուրք: Վ ճի ռը մտել է օրի նա կան 
ուժի մեջ և 25.01.2011 թվա կա նին տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ: 05.08.2014 թվա-
կա նի ար գե լադր ված գույ քը հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց նե լու մա սին 
որոշ մամբ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով 
պատ կա նող ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 
14,6 քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը ներ կա յաց վել է հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր-
դի: 21.12.2015 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու մա սին որոշ մամբ 
ավարտ վել է 02.02.2011 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 00032106 կա տա րո ղա կան վա-
րույ թը, քա նի որ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նի գտնվե լու վայ րը չի հայտ նա-
բեր վել և վեր ջի նիս նկատ մամբ 18.03.2015 թվա կա նին հայ տա րար վել է հե տա խու զում: 
15.08.2016 թվա կա նին Վար դան Պետ րոս յա նը դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ 
Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին: 09.11.2016 թվա կա-
նին Ս պար տակ Խա չատր յանն առար կու թյուն է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ նշե լով, որ 
ունի բա վա րար գույք պար տա տի րոջ հան դեպ պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լու 
հա մար, ուս տի առար կել է սնան կու թյան դեմ: 

Դա տա րա նը դի մու մի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Ս պար տակ 
Խա չատր յա նի նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող ան վի ճե լի 
վճա րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը հաս տատ վում է ՀՀ Արա րա տի 
և Վա յոց Ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 թվա կա նի 
վճռով: 

Ան դրա դառ նա լով Ս պար տակ Խա չատր յա նի այն պնդմա նը, որ իր գույ քի ար ժե քը մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում է առ կա պար տա վո րու թյան չա փը, առ կա չէ սնանկ ճա նա չե լու 
հիմ քը և Վար դան Պետ րոս յա նը կա րող է իր պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը ստա նալ կա-
տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում, Դա տա րա նը նշել է, որ տվյալ դեպ քում խոս քը 
վե րա բե րում է ոչ թե հաշ վեկշ ռա յին անվ ճա րու նա կու թյա նը, այլ փաս տա ցի անվ ճա րու նա-
կու թյա նը: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը նշել է նաև, որ 25.01.2011 թվա կա նի կա տա րո ղա կան 
թեր թի հի ման վրա ՀՀ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյու նում հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավարտ վել է :

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րա քննիչ բո ղո քը, նշել է, որ Ս պար տակ Խա-
չատր յա նի վճա րա յին պար տա վո րու թյունն ան վի ճե լի է, քա նի որ վճա րա յին պար տա վո-
րու թյու նը ճա նաչ ված է օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա-
րա վո րու թյու նը:

Մինչ դեռ վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քննիչ 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.

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 վերսկ սե 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 մանք նե 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:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 անհ նա 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 ապարդ յուն:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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: 

Նույն 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 (նրա ժա ռան գին) վե րա դարձ նելն ար գելք չէ 
կա տա րո ղա կան թեր թը նոր կա տար ման ներ կա յաց նե լու հա մար: 
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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 
վերսկ սե լու մա սին:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կարճ ված կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա րող վերսկս վել, բա ցա ռու թյամբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը 
կար ճե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման՝ վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար-
գով վե րաց ման դեպ քե րի:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը կա սեց նե լու, ավար տե լու և կար ճե 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 37-
39-րդ, 41-րդ և 42-րդ հոդ ված նե րով՝ սահ մա նե լով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց-
նե լու, ավար տե լու և կար ճե լու հիմ քե րը և  դրանց իրա վա կան հետևանք նե րը: Վ կա յա-
կոչ ված հոդ ված նե րում ամ րագրված իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան 
արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ կա տա րո ղա-
կան վա րույ թը կա սեց նե լը, ավար տե լը և կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լը՝ որ պես ըն-
թա ցա կար գա յին ինս տի տուտ ներ, առա ջաց նում են տար բեր իրա վա կան հետևանք ներ. 
կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լուց հե տո կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա-
մանք նե րի վե րա նա լու դեպ քում կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վերսկս վել, իսկ կա-
տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում կարճ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը չի կա-
րող վերսկս վել, բա ցա ռու թյամբ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կար ճե լու մա սին հար կա դիր 
կա տա րո ղի որոշ ման՝ վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով վե րաց ման դեպ քե րի: 
Կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու դեպ քում, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, այն չի կա-
րող վերսկս վել: Նշ ված ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյու նը նա խա տես ված է իրա վա-
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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՝ 
անհ նա 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 ապարդ յուն:

Փաս տո րեն, «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն-
քով օրենս դի րը սահ մա նել է, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վերսկս վել միայն 
հետևյալ երեք 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 մանք նե րը վե րա ցել են,

2. ե թե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է այն հիմ քով, որ անհ նա 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 ապարդ յուն,

3. ե թե վե րա դա սու թյան կամ դա տա կան կար գով վե րաց վել է կա տա րո ղա կան վա րույ-
թը կար ճե լու մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որո շու մը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ 
Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 
թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 վճի ռը մտել է օրի նա կան ուժի մեջ և 25.01.2011 թվա կա նին 
տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ: 05.08.2014 թվա կա նին հար կա դիր կա տա րո ղը դա տա կան 
ակ տի հե տա գա կա տա րումն ապա հո վե լու նպա տա կով կա յաց րել է որո շում ար գե լադր ված 
գույ քը հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց նե լու մա սին և պար տա պան Ս պար տակ 
Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի 
քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը ներ կա յաց-
վել է հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դի: 21.12.2015 թվա կա նի կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավար տե լու մա սին որոշ մամբ հար կա դիր կա տա րողն ավար տել է 02.02.2011 թվա կա նին 
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հա րուց ված թիվ 00032106 կա տա րո ղա կան վա րույ թը, քա նի որ պար տա պան Ս պար տակ 
Խա չատր յա նի գտնվե լու վայ րը չի հայտ նա բեր վել և վեր ջի նիս նկատ մամբ 18.03.2015 թվա-
կա նին հայ տա րար վել է հե տա խու զում:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոնշ յա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մա դրե լով՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել այն հան գա ման քը, որ 
ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 
թվա կա նի թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը փաս տա ցի չի կա տար-
վել, պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող 
ՀՀ Արա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե-
րե սով շի նու թյունն ար գե լադր ված է և գտն վում է հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դի 
փու լում, կա տա րո ղա կան վա րույթն էլ ավարտ վել է այն հիմ քով, որ անհ նա 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 ապարդ յուն: Այ սինքն՝ 
պար տա պա նին հայտ նա բե րե լու դեպ քում ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող 
է վերսկս վել և ար գե լադր ված գույքն էլ հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց նե լով՝ 
կա պա հով վի դա տա կան ակ տի կա տա րու մը: 

Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վճա րա յին պար տա վո րու թյան 
հաշ վան ցի (նվա զեց ման կամ զրո յաց ման) հնա րա վո րու թյու նը տվյալ դեպ քում պահ-
պան ված է, քա նի որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի շա րու նակ ման դեպ քում վճա րա յին 
պար տա վո րու թյու նը կա րող է նվա զել կամ իս պառ դա դա րել (ակն հայտ է, որ պար-
տա պանն իր պարտ քը փա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ չա փի գույք ունի, գույքն է լեկտ-
րո նա յին աճուր դով իրաց ման գոր ծըն թա ցում է և  դրա իրաց մամբ պար տա վո րու թյու նը 
կա րող է դա դա րել)։ Դա նշա նա կում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, 
որ տվյալ դեպ քում ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հա մար առ կա չի եղել «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 տում եղած, «և 
բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը» պայ մա նը՝ հաշ վան ցի հնա րա վո րու-
թյու նը չի բա ցա կա յել, իսկ միայն վճա րա յին պար տա վո րու թյունն օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած վճռով հաս տատ ված լի նե լու հան գա ման քը բա վա րար չէ ան ձին սնանկ ճա նա չե-
լու հա մար։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը, բա-
վա րա րե լով Վար դան Պետ րոս յա նի դի մու մը՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե-
լու պա հան ջի մա սին, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով այդ վճռի դեմ Ս պար տակ 
Խա չատր յա նի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը, հան գել են սխալ եզ րա կա ցու թյան:

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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է 
կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի ակտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և 
փո փո խե լու՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հա մար հետևյալ հիմ նա-
վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 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 էա-
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 ցիա յի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր, հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման 
տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե-
րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա-
մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։
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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 անհ րա ժեշ տու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը»:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Գ. Հա կոբ յանս, Ռ. Հա կոբ յանս, Ս. Մի քա յել յանս և Մ. 
Դր մե յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ 
մա սե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից ար տա հայտ
ված կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը դրանց վե րա բեր յալ:

Այս պես՝
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 

կե տի հա մա ձայն՝ վճռա բեկ բո ղոքն ըն դուն վում է քննու թյան, եթե Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար 
խախ տում:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի իմաս տով՝ առերևույթ 
առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, եթե բո ղո-
քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս դա տա րա նը թույլ է տվել նյու թա կան կամ դա տա-
վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու-
թյան բուն էու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի րառ-
ված, եթե առ կա է նույն օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րից որևէ 
մեկը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րը հա մար վում են խախտ ված կամ սխալ կի րառ-
ված, եթե դա տա րա նը չի կի րա ռել այն օրեն քը կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի-
ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա վա կան այլ ակ տը, որը պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է 
այն օրեն քը կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա-
վա կան այլ ակ տը, որը չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մեկ նա բա նել օրեն քը կամ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նա գի րը կամ իրա վա կան այլ ակ տը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մի խախ տու մը կամ 
սխալ կի րա ռու մը վճռի բե կան ման հիմք է, եթե հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման:

Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ մար դու իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախտ ման առերևույթ առ կա յու թյան հիմ քով վճռա բեկ բո ղոքն 
ըն դուն վում է քննու թյան, եթե բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս դա տա րա-
նը թույլ է տվել նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ-
տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը: Տվ յալ դեպ քում օրենս դի րը 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և նույն 
օրենսգրքի 364-րդ հոդ վա ծի իմաս տով՝ նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախտ ման 
առու մով այդ պի սի խախ տում, իսկ դրա արդ յուն քում՝ դա տա կան ակ տի բե կան ման հիմք 
է հա մա րում նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի այն պի սի խախ տու մը կամ դրանց սխալ կի-
րա ռու մը, որը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման։

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը, ինչ պես ար դեն իսկ վե րը նշվեց, սույն գոր-
ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վո րել է ինչ պես բո ղո քում բարձ-
րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման՝ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ 
իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե նա-
լու հան գա ման քով, այն պես էլ՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի խախտ ման արդ յուն քում ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը 
խա թա րող դա տա կան սխալ թույլ տա լով, և Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նել 
է և այն փո փո խել՝ դի մու մը մեր ժել է՝ հիմք ըն դու նե լով բա ցա ռա պես որոշ ման մեջ նշված 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա-
ցա կա յու թյու նը:
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Դ րա նից ել նե լով անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ բա ցա ռա պես Վճռա-
բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ պար զե լու հա մար, թե արդ յո՞ք դրան ցում 
նշված նե րը կա րող էին բա վա րար հիմք հան դի սա նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նին նյու թա-
կան իրա վուն քի նոր մի այն պի սի խախ տում վե րագ րե լու հա մար, որը հան գեց րել է գոր ծի 
սխալ լուծ ման, իսկ դրա արդ յուն քում՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե-
լու և այն փո փո խե լու հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 406-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 8-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ բո ղո քի քննու թյան արդ յունք նե րով կա յաց ված Վճռա բեկ դա տա րա-
նի որոշ ման մեջ նշվում են դա տա կան ակ տը բե կա նե լիս այն շար ժա ռիթ նե րը, որոն ցով 
Վճռա բեկ դա տա րա նը չի հա մա ձայն վել այդ ակ տը կա յաց րած դա տա րա նի հետևու թյուն-
նե րի հետ։

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե-
կա նել է և փո փո խել՝ դի մու մը մեր ժել է, ըստ էու թյան, հետևյալ շար ժա ռիթ նե րով՝

- ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ Արա րա տի և 
Վա յոց ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 24.12.2010 թվա կա նի թիվ 
ԱՎԴ1/0278/02/10 օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճի ռը փաս տա ցի չի կա տար վել, պար տա-
պան Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող ՀՀ Արա րա-
տի մար զի Վե դի քա ղա քի Արա րատ յան փո ղո ցի 73/5 հաս ցեի 14,6 քմ մա կե րե սով շի նու-
թյունն ար գե լադր ված է և գտն վում է հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դի փու լում, կա տա-
րո ղա կան վա րույթն էլ ավարտ վել է այն հիմ քով, որ անհ նա 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 ապարդ յուն: Այ սինքն՝ պար տա պա նին 
հայտ նա բե րե լու դեպ քում ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա րող է վերսկս վել և 
ար գե լադր ված գույքն էլ հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց նե լով՝ կա պա հով վի 
դա տա կան ակ տի կա տա րու մը,

- վճա րա յին պար տա վո րու թյան հաշ վան ցի (նվա զեց ման կամ զրո յաց ման) հնա րա-
վո րու թյու նը տվյալ դեպ քում պահ պան ված է, քա նի որ կա տա րո ղա կան վա րույ թի շա րու-
նակ ման դեպ քում վճա րա յին պար տա վո րու թյու նը կա րող է նվա զել կամ իս պառ դա դա-
րել (ակն հայտ է, որ պար տա պանն իր պարտ քը փա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ չա փի գույք 
ունի, գույքն է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց ման գոր ծըն թա ցում է և  դրա իրաց մամբ պար-
տա վո րու թյու նը կա րող է դա դա րել),

- ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ տվյալ դեպ քում ան ձին սնանկ ճա-
նա չե լու հա մար առ կա չի եղել «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 տում եղած «, և բա ցա կա յում է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը» 
պայ մա նը՝ հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը չի բա ցա կա յել, իսկ միայն վճա րա յին պար տա-
վո րու թյունն օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով հաս տատ ված լի նե լու հան գա ման քը բա վա-
րար չէ ան ձին սնանկ ճա նա չե լու հա մար։

Այ սինքն՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 
դի մու մի մերժ ման հիմ քում, ըստ էու թյան, դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ վե րը 
նշված վճի ռը փաս տա ցի չի կա տար վել՝ պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր յա նին սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող վե րը նշված ան շարժ գույքն ար գե լադր ված է և 
դեռևս գտնվում է հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դի փու լում, ու պար տա պան Ս պար-
տակ Խա չատր յա նին հայտ նա բե րե լու դեպ քում հնա րա վոր է վերսկ սել վե րը նշված հիմ քով 
ավարտ ված կա տա րո ղա կան վա րույ թը, և ար գե լադր ված գույքն էլ իրաց նել հար կա դիր 
է լեկտ րո նա յին աճուր դով՝ ապա հո վե լով դա տա կան ակ տի կա տա րու մը, որի պայ ման նե-
րում հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը չի բա ցա կա յի։

Կար ծում ենք, որ վե րը նշված շար ժա ռիթ նե րը չէին կա րող բա վա րար հիմք հան դի սա-
նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ դի մու մը մեր ժե-
լու հա մար հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով կա-
տա րո ղա կան վա րույթն ավար տե լու դեպ քում պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րին այն դեպ քում, երբ պար տա տի րոջ օգ տին կա յաց ված դա տա կան 
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ակ տի հի ման վրա տրված կա տա րո ղա կան թեր թով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա-
րույթն ավարտ վել է պար տա պա նի գտնվե լու վայ րը պար զե լու անհ նա րի նու թյան հիմ քով 
այն պա րա գա յում, երբ հար կա դիր կա տա րո ղը և (կամ) պա հան ջա տե րը ձեռ նար կել են 
օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին՝ մինչև 09.01.2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րը 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 1-ին մա սի 
2-րդ կե տի, նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, որո շու մը կա յաց նե լու ժա մա նակ 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 1-ին մա սի, նույն հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ մա սե րի, 42-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ մա-
սե րի վեր լու ծու թյուն նե րի արդ յուն քում այդ դրույթ նե րի հաշ վառ մամբ ան դրա դառ նա լով 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի կար գա վո րում նե րին, դիր քո րո շում ներ է հայտ նել այն 
մա սին, որ՝

- պար տա տի րոջ օգ տին օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում պար տա տերն ինքն է որո շում ընտ րել դա տա կան ակ տի կա տար ման ճա-
նա պար հը՝ հար կա դիր կա տար ման, թե սնան կու թյան վա րույ թի մի ջո ցով։ Պար տա տի րոջ 
կող մից ընտր ված եղա նակն ինք նան պա տակ չպետք է լի նի, այ սինքն՝ եթե պար տա տերն 
ընտ րել է սնան կու թյան վա րույ թով իր պա հան ջի բա վա րա րում ստա նա լու հնա րա վո րու-
թյու նը, ապա չի կա րող դի մել նաև դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման, որ պի սի ար-
գել քը բխում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 39-րդ հոդ վա ծից (այն է՝ սնան կու թյան 
վե րա բեր յալ դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու պա հից կա սեց վում են գույ քա յին բռնա գան ձում-
նե րով բո լոր կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րը, ար գել վում են կա տա րո ղա կան և այլ փաս-
տաթղ թե րով սահ ման ված ան վի ճե լի կար գով գան ձում նե րը, իսկ պար տա պա նին սնանկ 
ճա նա չե լու մա սին վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լու օր վա նից՝ կարճ վում է պար տա պա-
նի վե րա բեր յալ հայ ցի ապա հով ման, բռնա գանձ ման և այլ բնույ թի ցան կա ցած կա տա-
րո ղա կան վա րույթ): Նույն տրա մա բա նու թյամբ եթե պար տա տերն ընտ րել է դա տա կան 
ակ տի հար կա դիր կա տար ման ճա նա պար հը, ապա քա նի դեռ կա տա րո ղա կան վա րույթն 
իր հա մար բա ցա սա կան ել քով չի ավարտ վել, պար տա տե րը չի կա րող դի մել պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջով (վե րոգրյալ պատ ճա ռա բա նու թյու նը կի րա ռե լի չէ այն 
դեպ քի նկատ մամբ, երբ կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է պար տա տի րոջ կող մից 
կա տա րո ղա կան թեր թը վե րա դարձ նե լու մա սին դի մու մի հիմ քով, քա նի որ այս դեպ քում 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի ավար տը պայ մա նա վոր ված է պար տա տի րոջ կա մա հայտ նու-
թյամբ, ինչն էլ օբ յեկ տի վո րեն բա ցա ռում է կա տա րո ղա կան վա րույ թը պար տա պա նի հա-
մար բա ցա սա կան ել քով ավարտ ված որա կե լու հնա րա վո րու թյու նը),

- կա տա րո ղա կան վա րույ թը վերջ նա կա նա պես, առանց վերսկս ման հնա րա վո րու թյան 
ամ փոփ վում է կա տա րո ղա կան վա րույ թի կարճ ման դեպ քում: Կա տա րո ղա կան վա րույ թի 
ավար տի դեպ քում պահ պան վում է վերսկս ման հնա րա վո րու թյու նը, կա տա րո ղա կան վա-
րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե րում պար տա տի րոջ կող մից սնան կու թյան դի մում ներ-
կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը պետք է գնա հա տել կա տա րո ղա կան վա րույ թի ավար տի 
հիմ քե րի գնա հատ մամբ, և եթե կա տա րո ղա կան վա րույթն ավարտ վել է այն պի սի հիմ քով, 
որն այդ պա հին պար տա տի րոջ հա մար բա ցա սա կան է թե կուզև այն իմաս տով, որ պար-
տա տերն իր պա հան ջի ան մի ջա պես բա վա րա րում չի ստա նում (օ րի նակ, եթե անհնա 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 ապարդ յուն), ապա 
պար տա տե րը չպետք է զրկվի սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից։ 
Ն ման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ սնան կու թյան 
վա րույ թը, ի տար բե րու թյան կա տա րո ղա կան վա րույ թի, ավե լի ճկուն է պար տա տի րոջ 
պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու տե սանկ յու նից (մաս նա վո րա պես՝ սնան կու թյան 
կա ռա վա րիչն ունի պար տա պա նի դե բի տո րա կան պարտ քե րը հա վա քա գրե լու լիա զո րու-
թյուն, ան հա տույց կա տար ված փո խան ցում նե րը հետ ստա նա լու լիա զո րու թյուն և այլն):

Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե կա տա րո ղա կան վա-
րույթն ավարտ վել է այն պի սի հիմ քով, որը տվյալ պա հին պար տա տի րոջ հա մար կա-
րող է գնա հատ վել որ պես բա ցա սա կան ել քով կա տա րո ղա կան վա րույ թի ավարտ, ապա 
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պար տա տե րը չպետք է զրկվի սնան կու թյան վա րույ թով իր պա հան ջի բա վա րա րում ստա-
նա լու հնա րա վո րու թյու նից՝ նկա տի ունե նա լով, որ հա կա ռակ մեկ նա բա նու թյան դեպ քում 
կխախտ վի պար տա պա նի և պար տա տի րոջ շա հե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, պար տա տե-
րը կզրկվի իր օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, որի 
արդ յուն քում կսահ մա նա փակ վեն վեր ջի նիս դա տա կան պաշտ պա նու թյան և սե փա կա նու-
թյան իրա վունք նե րը (տե՛ս ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կո տայ քի տա րած քա յին հար
կա յին տես չու թյունն ընդ դեմ «Մա գա նե» ՍՊԸի թիվ ԵՇԴ/0017/04/15 սնան կու թյան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 18.12.2019 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ սույն գոր ծով պար տա տեր Վար դան Պետ րոս յա-
նի օգ տին առ կա է թիվ ԱՎԴ1/0278/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով օրի նա կան ուժի մեջ 
մտած դա տա կան ակտ, որի հա մա ձայն՝ սույն գոր ծով պար տա պան Ս պար տակ Խա չատր-
յա նից պետք է բռնա գանձ վի որո շա կի գու մար և բռ նա գան ձու մը տա րած վի գրա վի առար-
կա ան շարժ գույ քի վրա։ Նշ ված վճռի հի ման վրա տրվել է կա տա րո ղա կան թերթ, հա-
րուց վել է կա տա րո ղա կան վա րույթ, որի արդ յուն քում հար կա դիր կա տա րո ղը որո շում է 
կա յաց րել վե րը նշված գույ քը հար կա դիր է լեկտ րո նա յին աճուր դով իրաց նե լու մա սին։ Հե-
տա գա յում հար կա դիր կա տա րո ղը որո շում է կա յաց րել կա տա րո ղա կան վա րույթն ավար-
տե լու մա սին այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ անհ նա րին է եղել պար զել պար տա պան 
Ս պար տակ Խա չատր յա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ օրեն քով թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը 
եղել են ապարդ յուն։ Այ սինքն՝ կա տա րո ղա կան վա րույ թը Վար դան Պետ րոս յա նի հա մար 
ավարտ վել է բա ցա սա կան ել քով, քա նի որ վեր ջինս վե րը նշված պատ ճա ռով իր պա հան-
ջի ան մի ջա պես բա վա րա րում չի ստա ցել։ Այժմ պար տա տեր Վար դան Պետ րոս յա նը, վե րը 
նշված դիր քո րոշ ման հա մա տեքս տում զրկված չլի նե լով նման պայ ման նե րում սնան կու-
թյան դի մում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից (տվյալ դեպ քում ևս  առ կա է ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի վե րը նշված նա խա դե պա յին որոշ ման մեջ բեր ված օրի նա կը՝ անհ նա րին է եղել 
պար զել պար տա պա նի գտնվե լու վայ րը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղի ձեռ նար կած՝ օրեն քով 
թույ լատ րե լի բո լոր մի ջոց նե րը եղել են ապարդ յուն), ար դեն ընտ րե լով դա տա կան ակ տի 
կա տար ման մյուս՝ սնան կու թյան վա րույ թի մի ջո ցով ճա նա պար հը, դի մում է ներ կա յաց-
րել դա տա րան՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին։ Դի մու մը 
ներ կա յաց նե լու պա հին բա ցա կա յել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 39-րդ հոդ վա-
ծում նշված ար գել քը, քա նի որ, ինչ պես ար դեն իսկ վե րը նշվեց, կա տա րո ղա կան վա րույթն 
ավարտ ված է եղել։

Ն ման պայ ման նե րում կար ծում եմ, որ սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
որոշ ման մեջ նշված շար ժա ռիթ նե րը չեն բխում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում կա-
յաց րած վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րից և այդ նույն դիր քո-
րո շում նե րի հա մա ձայն՝ սույն գոր ծով պար տա պա նի և պար տա տի րոջ շա հե րի հա վա սա-
րակշ ռու թյան խախտ ման վտանգ են առա ջաց նում՝ պար տա տեր Վար դան Պետ րոս յա նին 
զրկե լով իր օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, որի 
արդ յուն քում սահ մա նա փակ վում է վեր ջի նիս դա տա կան պաշտ պա նու թյան և սե փա կա-
նու թյան իրա վունք նե րը։

Ն ման պայ ման նե րում, կար ծում եմ, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նին չէր կա րող վե-
րագրվել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում թույլ տա լը, առա-
վել ևս՝ ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը խա թա րող, քա նի որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ կապ ված Դա տա րա նի կա յաց րած դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի 
մեջ թող նե լու հետ, բխում են ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված որո շու մից և ընդ հա-
կա ռա կը՝ տվյալ դեպ քում նպա տակ ունեն ապա հո վե լու պար տա տի րոջ շա հե րի հա վա-
սա րակշ ռու թյու նը և իր օգ տին կա յաց ված դա տա կան ակ տի կա տա րու մը սնան կու թյան 
վա րույ թի մի ջո ցով իրա կա նաց նե լու արդ յուն քում պա հան ջի բա վա րա րում ստա նա լու հնա-
րա վո րու թյու նը։

Դ րա նից ել նե լով կար ծում եմ, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման մեջ նշված շար ժա-
ռիթ նե րը չէին կա րող բա վա րար հիմք հան դի սա նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ դի մու մը մեր ժե լու հա մար:
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Միևնույն ժա մա նակ ցան կա նում ենք նշել հետևյա լը.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 379-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-

մա ձայն՝ վե րա քննիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ-
քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում, բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 365-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ան դրա-
դառ նալ վե րա քննիչ բո ղո քի բո լոր հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին, բա ցա ռու թյամբ այն 
դեպ քե րի, երբ դա տա կան ակ տը բե կա նում է նույն օրենսգրքի 365-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սով նա խա տես ված հիմ քե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տու մը կամ սխալ կի րա ռու մը դա տա-
կան ակ տի բե կան ման հիմք է, եթե հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել գոր ծի սխալ 
լուծ ման։ Դա տա րա նի ըստ էու թյան ճիշտ դա տա կան ակ տը չի կա րող բե կան վել միայն 
ձևա կան նկա տա ռում նե րով։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում 
են թա կա է բե կան ման, եթե դա տա կան ակ տը չու նի պատ ճա ռա բա նա կան մաս։

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան կախ բո ղո քի հիմ քե րից և հիմ նա վո րում նե-
րից՝ դա տա կան ակ տը են թա կա է բե կան ման, եթե առ կա են նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ և 11-րդ կե տե րով սահ ման ված՝ դա տա կան ակ տի ան վե րա-
պահ բե կան ման հիմ քե րը:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ օրենս դի րը վե րա քննիչ դա տա րա նի 
հա մար պար տա կա նու թյուն է նա խա տե սել որ պես կա նոն դա տա կան ակ տը վե րա նա յե լու 
վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում։ Նշ ված կա նո նից նա-
խա տես վել է բա ցա ռու թյուն, և վե րա քննիչ դա տա րա նին իրա վունք է վե րա պահ վել դա տա-
կան ակ տը վե րա նա յե լիս դուրս գա լու վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րի ու հիմ նա վո րում նե րի 
սահ ման նե րից, երբ, օրի նակ, վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քի քննու թյամբ հայտ նա բե րում 
է, որ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը չու նի պատ ճա ռա բա նա կան մաս։ Այս դեպ քում օրենս-
դի րը վե րա քննիչ դա տա րա նին ան գամ ազա տել է վե րա քննիչ բո ղո քի բո լոր հիմ քե րին և 
հիմ նա վո րում նե րին ան դրա դառ նա լու պար տա կա նու թյու նից ու վե րա քննիչ դա տա րա նին 
իրա վունք է վե րա պա հել դա տա կան ակտն ան վե րա պահ բե կա նե լու բա ցա ռա պես պատ-
ճա ռա բա նա կան մաս չու նե նա լու հիմ քով՝ առանց ան դրա դառ նա լու վե րա քննիչ բո ղո քի 
մյուս հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին՝ այն հա մա րե լով դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր-
մի այն պի սի խախ տում, որի դեպ քում այլևս էա կան չէ՝ այն հան գեց րել է կամ կա րող էր 
հան գեց նել գոր ծի սխալ լուծ մա նը, թե՝ ոչ, և այդ պի սի խախ տու մը չի հա մա րել ձևա կան։

Տվ յալ դեպ քում սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ս պար տակ Խա չատր յա նը Դա տա-
րա նի 06.09.2017 թվա կա նի վճռի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել Դա տա րա նի կող-
մից նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 1998 թվա-
կա նի հու նի սի 17-ի օրենսգրքի 132-րդ հոդ վա ծը խախտ ված լի նե լու հիմ քով՝ այն հիմ նա-
վոր մամբ, որ «այդ վճռում բա ցա կա յում են պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րը»։

Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, խախ տե լով վե րը նշված նոր մե րի պա հանջ նե րը, 
վե րա քննիչ բո ղո քի այդ հիմ քին և հիմ նա վոր մանն ընդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել, ու 
վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժել է դրա նում նշված մյուս հիմ քերն ու հիմ նա վո րում ներն ան հիմն 
ու մերժ ման են թա կա հա մա րե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ՝ ան տե սե լով, որ եթե վե րա քննիչ 
բո ղո քում առ կա է հիմք այն մա սին, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը չու նի պատ ճա ռա-
բա նա կան մաս, ապա նախ անհ րա ժեշտ է պար զել այդ հիմ քի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա-
կա յու թյու նը, որից հե տո նոր միայն ան դրա դառ նալ վե րա քննիչ բո ղո քում նշված մյուս հիմ-
քե րին և հիմ նա վո րում նե րին, քա նի որ եթե հաս տատ ված հա մար վի այդ հիմ քի հիմ նա վոր 
լի նե լը, ապա վե րա քննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ան վե րա պահ բե կա նել դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տը՝ առանց ան դրա դառ նա լու վե րա քննիչ բո ղո քում նշված մյուս հիմ քե րին 
և հիմ նա վո րում նե րին։

Այժմ, Ս պար տակ Խա չատր յա նը Վե րա քննիչ դա տա րա նի 23.05.2018 թվա կա նի որոշ-
ման դեմ ներ կա յաց րած վճռա բեկ բո ղո քում որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հիմ նա վո րում 
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վկա յա կո չել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ տրված վե րը նշված խախ տու մը՝ նշե-
լով, որ «Վե րա քննիչ դա տա րանն ընդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել վե րա քննիչ բո ղո քի 
հիմ քե րից ամե նա կարևո րին՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 132-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ ման վե րա բեր յալ բո ղո քում նշված 
հիմ նա վո րում նե րին»։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 404-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քի քննու թյան ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է միայն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և 
հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում, բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 365-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ օրենս դի րը Վճռա բեկ դա տա րա նի հա-
մար ևս պար տա կա նու թյուն է նա խա տե սել բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը որ պես կա-
նոն վե րա նա յե լու միայն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում։ 
Միևնույն ժա մա նակ օրենս դի րը Վճռա բեկ դա տա րա նի դեպ քում ևս  ընդհանուր կա նո նից 
նա խա տե սել է ուղ ղա կի բա ցա ռու թյուն այն դեպ քե րի հա մար, երբ բո ղո քի քննու թյամբ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հայտ նա բե րում է, որ առ կա է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 365-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում նշված՝ դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ 
բե կան ման հա մա պա տաս խան հիմ քը։ Այս դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան կախ այդ 
հիմ քի և  դրա վե րա բեր յալ հիմ նա վո րում նե րի մա սին վճռա բեկ բո ղո քում նշված լի նե լու 
հան գա ման քից, պար տա վոր է, դուրս գա լով վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե-
րի սահ ման նե րից, ան վե րա պա հո րեն բե կա նել բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը։ Կար ծում 
եմ, որ նշված կա նո նը կի րա ռե լի է նաև այն դեպ քում, երբ վճռա բեկ բո ղո քը բեր վել է նաև 
այն հիմ քով, որ, օրի նակ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել վե րա քննիչ բո ղո քում 
նշված այն հիմ քին, որ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը չու նի պատ ճա ռա բա նա կան մաս։ Այս 
դեպ քում ևս կար ծում եմ, որ Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ պար տա վոր է պար զել այդ հիմ քի 
առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, որից հե տո նոր միայն ան դրա դառ նալ վճռա բեկ 
բո ղո քում նշված մյուս հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին, քա նի որ եթե հաս տատ ված հա-
մար վի, որ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը չի ունե ցել պատ ճա ռա բա նա-
կան մաս, որն ան տես վել է վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը 
պար տա վոր է ան վե րա պահ բե կա նել վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը՝ առանց 
ան դրա դառ նա լու վճռա բեկ բո ղո քում նշված մյուս հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին, քա նի 
որ վե րը նշված դիր քո րո շում նե րից բխում է, որ վե րա քննիչ դա տա րանն այս դեպ քում ան-
տե սել է, որ առ կա է դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք։ 

Մինչ դեռ սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել վճռա բեկ բո ղո քի վե-
րը նշված հիմ քին և հիմ նա վոր մանն ու վճռա բեկ բո ղո քը քննել է դրա նում նշված նյու թա-
կան նոր մի խախտ ման հիմ քի ու հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում՝ ան տե սե լով, որ նման 
պայ ման նե րում նախ պար տա վոր էր պար զել այդ հիմ քի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու-
թյու նը, որից հե տո նոր միայն ան դրա դառ նալ վճռա բեկ բո ղո քում նշված մյուս՝ նյու թա կան 
իրա վուն քի նոր մի խախտ ման վե րա բեր յալ հիմ քին և հիմ նա վոր մա նը, քա նի որ եթե հաս-
տատ ված հա մա րեր Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից նման դա տա վա րա կան իրա վուն քի 
նոր մի խախ տում թույլ տա լը, ապա պար տա վոր էր ան վե րա պահ բե կա նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը՝ առանց ան դրա դառ նա լու վճռա բեկ բո ղո քում նշված նյու-
թա կան իրա վուն քի նոր մի խախտ ման վե րա բեր յալ հիմ քին և հիմ նա վոր մա նը։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Գ. Հա կոբ յան
Ռ. Հա կոբ յան

Ս. Մի քա յել յան
Մ. Դր մե յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

 Ս նան կու թյան գործ թիվ ԱՎԴ/0060/04/17 
 2020թ.

Ս նան կու թյան գործ թիվ՝ ԱՎԴ/0060/04/17
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Տ. Նա զար յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան), հետևյալ կազ մով

նա խա գա հող 
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու նի սի 05-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) վճռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 24.07.2018 թվա կա նի որոշ ման 
դեմ՝ ըստ Ժի րայր Մար գար յա նի դի մու մի՝ սե փա կան սնան կու թյու նը ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ժի րայր Մար գար յա նը (այ սու հետ՝ Պար տա պան) պա հան ջել է 

իրեն ճա նա չել սնանկ:
ՀՀ Արա րա տի և Վա յոց Ձո րի մար զե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա-

տա վոր՝ Ե. Քո չար յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 28.09.2017 թվա կա նի վճռով դի մու մը բա-
վա րար վել է: 

Դա տա րա նի 03.11.2017 թվա կա նի որոշ մամբ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա-
նակ վել Սամ վել Մա նուկ յա նը (այ սու հետ՝ Կա ռա վա րիչ):

Դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որոշ մամբ հաս տատ վել է պար տա տե րե րի պա-
հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը:
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Պար տա պա նի կող մից 29.03.2018 թվա կա նին ներ կա յաց վել է բո ղոք (դի մում)՝ Կա-
ռա վար չի՝ քա ղաք Ար տա շատ, Արա րատ յան 1-ին շեն քի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող ան շարժ 
գույ քի՝ Պար տա պա նին պատ կա նող բաժ նե մա սի օտար ման գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճարկ-
ման վե րա բեր յալ:

Դա տա րա նի 30.03.2018 թվա կա նի «Միջ նոր դու թյու նը քննու թյան առ նե լու մա սին» 
որոշ մամբ Պար տա պա նի բո ղո քը (դի մու մը) մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
24.07.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Պար տա պա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա-
տա րա նի 30.03.2018 թվա կա նի «Միջ նոր դու թյու նը քննու թյան առ նե լու մա սին» որո շու մը 
վե րաց վել է և ոչ իրա վա չափ է ճա նաչ վել Կա ռա վար չի՝ Պար տա պա նին պատ կա նող միակ 
բնա կա րանն օտա րե լու ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կը։ 
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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա

սին» ՀՀ օրեն քի 51րդ հոդ վա ծը, որը չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել մինչև 15.04.2020 թվա
կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը, որը պետք է կի րա ռեր, 
սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 808Ն որո շու մը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ քննվող իրա վա հա րա բե րու թյուն-

նե րի վրա պետք է տա րած վի «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 
օրեն քը, հիմ նա վոր ված չէ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, որոշ ման կա յաց ման հիմ քում դնե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
13.07.2017 թվա կա նի թիվ 808-Ն որո շու մը, կի րա ռել է միայն վե րոնշ յալ որոշ ման առա ջին 
մա սը, որը տվյալ դեպ քում կի րա ռե լի չէր կա րող լի նել: Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել 
է նույն որոշ ման երկ րորդ մա սը, որը հնա րա վոր է կի րա ռե լի լի ներ սույն գոր ծով վի ճե լի 
իրա վա հա րա բե րու թյան նկատ մամբ։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Պար տա պա նին սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քով պատ կա նում է ոչ թե բնա կա րան, այլև բաժ նե մաս, ին չը և առանց քա յին նշա նա-
կու թյուն ունի սույն գոր ծով։

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 808-Ն որոշ ման 
առա ջին պար բե րու թյու նը կի րա ռե լի է այն դեպ քե րում, երբ իրաց վում է պար տա պա նի 
միակ բնա կա րանն ամ բող ջու թյամբ: Սույն գոր ծով օտար ման են թա կա բնա կա րա նի 1/4 
բաժ նե մասն է պատ կա նում Պար տա պա նին: Բ նա կա րա նը գնա հատ վել է 8.276.000 ՀՀ 
դրամ, ին չը նշա նա կում է, որ Պար տա պա նի 1/4 բաժ նե մա սը նշված ան շարժ գույ քում կազ-
մում է 2.069.000 ՀՀ դրամ:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան հաս կա նա լի հաշ վարկ նե րի հի ման վրա եզ րա կաց րել է, 
թե Պար տա պա նի գնա հատ ված բաժ նե մա սը՝ 2.069.000 ՀՀ դրա մի չա փով, փոքր է ՀՀ կա-
ռա վա րու թյան որոշ մամբ սահ ման ված գու մա րի չա փից։ Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
պետք է հիմք ըն դու ներ նույն որոշ ման 2-րդ պար բե րու թյու նը, որը հստակ սահ մա նում է 
իրաց վող գույ քի բաժ նե մա սի նվա զա գույն գի նը։ Մաս նա վո րա պես՝ տվյալ պա րա գա յում 
4.900.000 ՀՀ դրա մը պետք է բա ժան վեր Պար տա պա նի բաժ նե մա սին։ Սույն դեպ քի հա-
մար Պար տա պա նի միակ բաժ նե մա սի իրաց ման հա մար նվա զա գույն գու մա րը կազ մում 
է ոչ թե 4.900.000 ՀՀ դրամ, այլ 1.225.000 ՀՀ դրամ։ Հետևա բար, տվյալ դեպ քում Պար-
տա պա նի բաժ նե մա սը, որը գնա հատ ված է 2.069.000 ՀՀ դրամ, ավե լին է ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան կող մից սահ ման ված նվա զա գույն գու մա րից, այն է՝ 1.225.000 ՀՀ դրա մից: Ուս տի 
Պար տա պա նին պատ կա նող բաժ նե մասն օտա րե լու ուղ ղու թյամբ Կա ռա վար չի գոր ծո ղու-
թյուն ներն իրա վա չափ են և բ խում են ՀՀ օրենս դրու թյան պա հանջ նե րից։
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Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 24.07.2018 թվա կա նի որո շու մը՝ օրի նա կան ուժ տա լով Դա տա րա նի 30.03.2018 
թվա կա նի «Միջ նոր դու թյու նը քննու թյան առ նե լու մա սին» որոշ մա 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը: 
1) Դա տա րա նի 28.09.2017 թվա կա նի վճռով Ժի րայր Մար գար յա նը ճա նաչ վել է 

սնանկ (հա վել ված գ.թ. 6-10): 
2) Դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որոշ մամբ հաս տատ վել է սնան կու թյան գոր ծով 

պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը: Բան կի պա հան ջը՝ 2.533.851,70 ՀՀ 
դրա մի չա փով, գրանց վել է որ պես չա պա հով ված պա հանջ՝ «է» հեր թում (հա վել ված գ.թ. 
21-22):

3) Պար տա պա նին հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող, Ար տա-
շատ քա ղա քի Արա րատ յան 1-ին շեն քի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նը «Էքս պերտ» 
ՍՊԸ-ի կող մից կա տար ված փոր ձա քննու թյան հի ման վրա գնա հատ վել է 8.276.000 ՀՀ 
դրամ: Նշ ված բնա կա րա նի ¼ բաժ նե մա սի ար ժե քը կազ մել է 2.069.000 ՀՀ դրամ (հա վել-
ված գ.թ. 35-38): 

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 394-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո-
քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա-
կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, ու 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 տա պա նին պատ կա նող բռնա գանձ ման ոչ 
են թա կա գույ քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, կա րող են էա կան նշա նա կու-
թյուն ունե նալ 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 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 394-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 51-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 808-Ն 
որոշ ման սխալ մեկ նա բա նե լու հետևան քով առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի 
և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
էու թյու նը 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա դրում նե րին. 

 արդ յո՞ք պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման նպա տա կով կա րող է իրաց վել 
քա ղա քա ցիպար տա պա նի միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սը, եթե այդ բաժ նե մա սի ար ժե քը 
գե րա զան ցում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի 808Ն որոշ մամբ սահ ման ված 
նվա զա գույն գու մա րի և միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի ար տադր յա լը.

 արդ յո՞ք մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 96րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա պա նի գույ քի իրաց ման ար գել քը կա րող է 
նույ նաց վել «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 51րդ հոդ վա ծի 
6րդ մա սով սահ ման ված գույ քի իրաց ման ար գել քի հետ:

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի (այ սու հետ՝ Օրենք) 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի գույ քի 
կազ մում է նե րառ վում պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած գույք, իրա վունք կամ այլ 
ակ տիվ, նե րառ յալ՝ մտա վոր սե փա կա նու թյան օբ յեկտ (…): 
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Օրեն քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա-
վա րար ման նպա տա կով իրաց ման (օ տար ման) են թա կա չէ պար տա պա նի այն գույ քը, որի 
վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով չի կա րող 
բռնա գան ձում տա րած վել:

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 51-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բռնա գան ձում չի կա րող տա րած վել քա ղա քա ցի-պար-
տա պա նին պատ կա նող միակ այն բնա կա րա նի (այդ թվում՝ բնա կա րա նի հետ մեկ միաս-
նա կան գույ քա յին միա վոր կազ մող տնա մերձ հո ղա մա սի և այդ հո ղա մա սի վրա առ կա 
օժան դակ կա ռույց նե րի) կամ դրա բաժ նի վրա, որը պար տա պա նի հա մար հան դի սա նում 
է մշտա կան բնա կու թյան միակ վայր, և որի մեկ նար կա յին գի նը հա վա սար կամ ցածր է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած՝ միակ բնա կա րա նի իրաց-
ման հա մար նա խա տես ված նվա զա գույն գու մա րից: Ե թե միակ բնա կա րանն իրաց վում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որոշ մամբ սահ ման ված գու մա րը գե-
րա զան ցող գնով, ապա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած՝ 
միակ բնա կա րա նի իրաց ման հա մար նա խա տես ված գու մա րը վե րա դարձ վում է պար տա-
պա նին:

Վե րոգրյալ իրա վա դրույթ նե րից հետևում է, որ սնան կու թյան վա րույ թում պար տա տե-
րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար պար տա պա նին պատ կա նող ոչ բո լոր գույ քերն 
են են թա կա իրաց ման (օ տար ման): Այ սինքն՝ պար տա պա նին պատ կա նող գույ քե րի իրաց-
ման հար ցում առ կա են որո շա կի բա ցա ռու թյուն ներ: Այդ պի սի բա ցա ռու թյուն նե րի թվին է 
դաս վում, մաս նա վո րա պես, այն գույ քը, որի վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս-
դրու թյամբ սահ ման ված կար գով չի կա րող բռնա գան ձում տա րած վել: Իսկ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով բռնա գան ձում չի կա րող տա-
րած վել, ի թիվս այ նի, նաև ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նին պատ կա նող միակ բնա կա-
րա նի վրա, եթե այն բա վա րա րում է որո շա կի չա փա նիշ նե րի:

Այս պես՝ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 51-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով բռնա գան ձում չի կա րող տա րած վել այն բնա կա րա նի 
կամ դրա բաժ նի վրա, որը հա մա պա տաս խա նում է հետևյալ հատ կա նիշ նե րին.

1) բնա կա րա նը պատ կա նում է ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նին,
2) այն ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նի միակ բնա կա րանն է, այ սինքն՝ նրա մշտա-

կան բնա կու թյան միակ վայրն է,
3) բնա կա րա նի մեկ նար կա յին գի նը հա վա սար կամ ցածր է Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած՝ միակ բնա կա րա նի իրաց ման հա մար նա խա-
տես ված նվա զա գույն գու մա րից:

Ընդ որում, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի «Պար տա պա նի միակ բնա կա-
րա նի իրաց ման հա մար նվա զա գույն գու մար սահ մա նե լու մա սին» թիվ 808-Ն որոշ ման 
1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի իրաց ման հա մար 
նվա զա գույն գու մա րը կազ մում է 4.900.000 ՀՀ դրամ: Իսկ նույն որոշ ման 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ քա ղա քա ցի-պար տա պա նի՝ բռնա գանձ ման ոչ են թա կա միակ բնա կա րա նի բաժ-
նե մա սի նվա զա գույն գու մա րը որոշ վում է նույն որոշ ման 1-ին կե տով նա խա տես ված գու-
մա րի և քա ղա քա ցի-պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի ար տադր յա լով:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ սնան կու թյան վա րույ թում 
բռնա գան ձում չի կա րող տա րած վել ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նին պատ կա նող այն 
բնա կա րա նի վրա, որը պար տա պա նի հա մար հան դի սա նում է մշտա կան բնա կու թյան 
միակ վայր, եթե դրա մեկ նար կա յին գի նը ցածր է 4.900.000 ՀՀ դրա մից: Միևնույն ժա մա-
նակ բռնա գան ձում չի կա րող տա րած վել ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նին պատ կա նող 
միակ այն բնա կա րա նի բաժ նե մա սի վրա, որի մեկ նար կա յին գի նը ցածր է 4.900.000 ՀՀ 
դրա մի և նրա միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի ար տադր յա լի գու մա րից: Վճռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ եթե ֆի զի կա կան անձ պար տա պա նի միակ բնա-
կա րա նը իրաց վում է 4.900.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող գու մա րով կամ ֆի զի կա կան անձ 
պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սը իրաց վում է 4.900.000 ՀՀ դրա մի և բաժ-
նե մա սի ար տադր յա լը կազ մող գու մա րը գե րա զան ցող գու մա րով, ապա պար տա պա նի 
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միակ բնա կա րա նի կամ պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի իրաց ման հա մար 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 808-Ն որոշ մամբ սահ ման ված նվա զա գույն 
գու մա րը վե րա դարձ վում է պար տա պա նին, իսկ գու մա րի մնա ցած մասն ուղղ վում է պա-
հանջ նե րի բա վա րար մա նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն Դա տա րա նի վճռով Ժի րայր Մար գար յա նը ճա նաչ-
վել է սնանկ: Այ նու հետև Դա տա րա նը հաս տա տել է սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե-
րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը, որի հա մա ձայն՝ Բան կի պա հան ջը՝ 2.533.851,70 ՀՀ 
դրա մի չա փով, գրանց վել է որ պես չա պա հով ված պա հանջ՝ «է» հեր թում: Պար տա պա նին 
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող, քա ղաք Ար տա շատ, Արա րատ յան 
1-ին շեն քի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նը «Էքս պերտ» ՍՊԸ-ի կող մից կա տար ված 
փոր ձա քննու թյան հի ման վրա գնա հատ վել է 8.276.000 ՀՀ դրամ, ընդ որում պար տա պա-
նի ¼ բաժ նե մա սը նշված ան շարժ գույ քում կազ մել է 2.069.000 ՀՀ դրամ: Ժի րայր Մար-
գար յա նի կող մից ներ կա յաց վել է բո ղոք (դի մում), որով վեր ջինս խնդրել է ոչ իրա վա չափ 
ճա նա չել քա ղաք Ար տա շատ, Արա րատ յան 1-ին շեն քի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող ան շարժ 
գույ քի՝ Ժի րայր Մար գար յա նին պատ կա նող բաժ նե մա սի օտար մանն ուղղ ված Կա ռա վար-
չի գոր ծո ղու թյուն նե րը և ար գե լել բաժ նե մա սի վա ճառ քը:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով Պար տա պա նի բո ղո քը (դի մու մը), պատ ճա ռա բա նել է, որ 
իրաց ման ոչ են թա կա գույ քի ցան կը սահ ման ված է Օրեն քով, մաս նա վո րա պես, Օրեն քի 
95-րդ հոդ վա ծում: Իսկ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 808-Ն որոշ մամբ 
սահ ման ված քա ղա քա ցի-պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի իրաց ման հա մար սահ ման-
ված նվա զա գույն գու մա րի չա փը հիմք է հան դի սա նում միայն «Դա տա կան ակ տե րի հար-
կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով իրա կա նաց վող կա տա րո-
ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում հար կա դիր կա տա րո ղի՝ քա ղա քա ցի-պար տա պա-
նին պատ կա նող միակ բնա կա րա նի վրա բռնա գան ձում չտա րա ծե լու հա մար:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը բա վա րա րել է Պար տա պա նի վե րա քննիչ բո ղո քը, վե րաց-
րել է Դա տա րա նի 30.03.2018 թվա կա նի «Միջ նոր դու թյու նը քննու թյան առ նե լու մա սին» 
որո շու մը և ոչ իրա վա չափ է ճա նա չել Կա ռա վար չի՝ պար տա պա նին պատ կա նող միակ 
բնա կա րանն օտա րե լու ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րը: Վե րա քննիչ 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 քը և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի «Պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի 
իրաց ման հա մար նվա զա գույն գու մար սահ մա նե լու մա սին» թիվ 808-Ն որո շու մը, կազ-
մե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սը, հա վա սա րա-
պես կի րա ռե լի են սնան կու թյան վա րույ թում՝ հաշ վի առ նե լով, որ Օրեն քի 96-րդ հոդ վա ծը 
հղում է կա տա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյա նը: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշել է նաև, որ տվյալ դեպ քում Կա ռա վար չի կող մից վա-
ճառ քի է հան վել Պար տա պա նին պատ կա նող միակ բնա կա րա նը, որը հան դի սա նում է 
վեր ջի նիս մշտա կան բնա կու թյան միակ վայ րը, որի մեկ նար կա յին գի նը ցածր է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված՝ միակ բնա կա րա նի 
իրաց ման հա մար նա խա տես ված նվա զա գույն գու մա րից՝ 4.900.000 ՀՀ դրա մից (սույն 
դեպ քում Պար տա պա նի բաժ նե մա սի ար ժե քը կազ մում է 2.069.000 ՀՀ դրամ): Ըստ այդմ, 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ տվյալ դեպ քում Կա ռա վա րիչն օրեն քի ուժով 
իրա վունք չու նի սնան կու թյան վա րույ թով օտա րել Պար տա պա նին հա մա սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քով պատ կա նող միակ բնա կա րա նը, ուս տի Կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն նե րը 
պետք է հա մա րել ոչ իրա վա չափ:

Վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով Վե րա-
քննիչ 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.

Նախ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա-
ցիո րեն գտել է, որ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քով 
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը, որ պի սի հիմ քով և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 
թվա կա նի «Պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի իրաց ման հա մար նվա զա գույն գու մար 
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սահ մա նե լու մա սին» թիվ 808-Ն որո շու մը կի րա ռե լի են սնան կու թյան վա րույ թում՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ Օրեն քի 96-րդ հոդ վա ծը հղում է կա տա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրենս դրու թյա նը:

Այ նու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան-
տե սել է այն իրո ղու թյու նը, որ տվյալ դեպ քում Կա ռա վար չի կող մից վա ճառ քի է հան վել 
ոչ թե ամ բողջ բնա կա րա նը, այլ բնա կա րա նի՝ Պար տա պա նին պատ կա նող բաժ նե մա սը: 
Հետևա բար սույն վե ճի հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունի այն փաս տի պար զու մը, թե 
արդ յոք Պար տա պա նի միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի ար ժե քը պա կաս է 4.900.000 ՀՀ 
դրա մի և այդ բնա կա րա նում Պար տա պա նի բաժ նե մա սի ար տադր յա լից:

Այս պես՝ սույն գոր ծի նյու թե րից հետևում է, որ Պար տա պա նի բա ժի նը քա ղաք Ար տա-
շատ, Արա րատ յան 1-ին շեն քի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քում դրա ¼ մասն է, 
որը դրա մա յին ար տա հայ տու թյամբ կազ մում է 2.069.000 ՀՀ դրամ (հա վել ված գ.թ. 38): 
Իսկ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 808-Ն որոշ մամբ սահ ման ված՝ միակ 
բնա կա րա նի նվա զա գույն ար ժե քի՝ 4.900.000 ՀՀ դրա մի, և ընդ հա նուր գույ քում Պար-
տա պա նի բաժ նե մա սի՝ ¼-ի ար տադր յա լը կազ մում է 1.225.000 ՀՀ դրամ (4.900.000 x ¼ = 
1.225.000):

Վե րոգրյա լից պարզ է դառ նում, որ ընդ հա նուր գույ քում Պար տա պա նի ունե ցած բաժ-
նե մա սի ար ժե քը՝ 2.069.000 ՀՀ դրա մը, ավե լի մեծ է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա-
կա նի թիվ 808-Ն որոշ մամբ սահ ման ված՝ միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի նվա զա գույն 
ար ժե քից (2.069.000 > 1.225.000), ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տվյալ դեպ քում քա ղաք Ար տա-
շատ, Արա րատ յան 1-ին շեն քի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քում Պար տա պա նին 
պատ կա նող բաժ նե մա սը են թա կա էր իրաց ման (օ տար ման), քա նի որ այդ բաժ նե մա սի 
շու կա յա կան ար ժեքն ավե լի մեծ է, քան ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.07.2017 թվա կա նի թիվ 
808-Ն որոշ մամբ սահ ման ված՝ միակ բնա կա րա նի բաժ նե մա սի նվա զա գույն ար ժե քը: 
Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ քա ղաք Ար տա շատ, Արա րատ յան 1-ին շեն-
քի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քում Պար տա պա նին պատ կա նող բաժ նե մա սի 
օտար մանն ուղղ ված Կա ռա վար չի գոր ծո ղու թյուն ներն իրա վա չափ են, ինչն ան տես վել է 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Ի վեր ջո, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ տվյալ դեպ քում, ընդ-
հա նուր գույ քի՝ պար տա պա նին պատ կա նող բա ժի նը 1.225.000 ՀՀ դրա մից (4.900.000 x 
¼ = 1.225.000) ավե լի բարձր գնով իրաց վե լու դեպ քում, «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի ուժով 1.225.000 ՀՀ 
դրա մը պետք է վե րա դարձ նել Պար տա պա նին, իսկ մնա ցած գու մարն ուղ ղել պա հանջ նե-
րի բա վա րար մա նը:

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 390-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տով սահ ման ված՝ դա տա կան ակտն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա յի) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր 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 էա 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 ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի տարր, հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում 
նշված իրա վուն քի խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ դեպ քում, Վճռա բեկ դա տա րա-
նի կող մից ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լը և փո փո խե լը բխում է 
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ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 
դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը 
բա ցա կա յում է։

Տվ յալ դեպ քում Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լով և փո փո խե լով՝ դի մու մը 
մեր ժե լով, 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 անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
24.07.2018 թվա կա նի որո շու մը բե կա նել և փո փո խել՝ Ժի րայր Մար գար յա նի դի մու մը՝ թիվ 
ԱՎԴ/0060/04/17 սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Սամ վել Մա նուկ յա նի՝ պար տա պա-
նին պատ կա նող միակ բնա կա րանն օտա րե լու ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վող գոր ծո ղու-
թյուն նե րը ոչ իրա վա չափ ճա նա չե լու մա սին, մեր ժել:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Ս նան կու թյան գործ թիվ ԵԷԴ/0057/04/15  
2020թ.

Ս նան կու թյան գործ թիվ ԵԷԴ/0057/04/15 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սմ բատ յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քա յել յան 

Հ. Ե նոք յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի մա յի սի 27-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 07.12.2017 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ Արա-
յիկ Սարգս յա նի դի մու մի ընդ դեմ Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի՝ սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1.  Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Արա յիկ Սարգս յա նը պա հան ջել է Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նին սնանկ 

ճա նա չել:
Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 

դա տա րա նի 10.08.2015 թվա կա նի վճռով դի մու մը բա վա րար վել է:
Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 

դա տա րա նի 16.10.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հաս տատ վել է Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի սնան-
կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը:
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Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ե. Ե սո յան) 24.06.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Ե րա նու հի Ծո վիկ յա-
նի կող մից ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հու թյամբ՝ Լ. Գ րի գոր յան, 
մաս նակ ցու թյամբ՝ դա տա վոր ներ Ն. Բար սեղ յան, Մ. Հար թեն յան) 16.12.2016 թվա կա-
նի որոշ մամբ Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ 
Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի 24.06.2016 թվա կա նի «Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի սնան կու թյան գոր ծով ֆի նան սա-
կան առող ջաց ման ծրա գի րը քննու թյան առ նե լու մա սին» որո շու մը բե կան վել է և գործն 
ուղարկ վել է նույն դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

Երևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ե. Ե սո յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 26.05.2017 թվա կա նի որոշ-
մամբ Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի կող մից ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի-
րը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
07.12.2017 թվա կա նի որոշ մամբ Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 26.05.2017 թվա կա նի «Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի սնան կու թյան գոր ծով ֆի նան-
սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը քննու թյան առ նե լու մա սին» որո շու մը թողն վել է օրի նա-
կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ե րա նու հի Ծո վիկ յա 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 քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

13րդ, 61րդ, 66րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
59րդ, 60րդ հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նը 06.11.2015 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել ֆի նան սա-

կան առող ջաց ման ծրա գիր, որում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 61-րդ հոդ վա ծի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ներ կա յաց վել է պար տա տե րե րի նկատ մամբ պար տա-
վո րու թյուն նե րի մար ման ժա մա նա կա ցույ ցը, նրանց պա հանջ նե րի դի մաց վճա րում նե րի 
կա տար ման կար գը, իր վճա րու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար նա խա տես ված մի ջո-
ցա ռում նե րի բո վան դա կու թյու նը և իրա կա նաց ման կարգն ու ժամ կետ նե րը, դրանց իրա-
կա նաց ման արդ յուն քում իր գոր ծու նեու թյու նը շա րու նա կե լու, պար տա տե րե րի պա հանջ-
նե րի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ավե լաց ման հիմ նա վո րում նե րը, ֆի նան սա-
կան առող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ կա ռա վար չի և այլ ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման կար գը և չա փե րը, ներ կա յաց րել է նաև ար ժա նա հա վատ փաս տաթղ-
թեր: Սա կայն Դա տա րանն ան տե սել է սնան կու թյան գոր ծըն թա ցի գլխա վոր նպա տա կը՝ 
ան ձին ֆի նան սա պես առող ջաց նե լը և տն տե սա կան շրջա նա ռու թյան մեջ նրա վե րա դար-
ձին նպաս տե լը:

Բա ցի այդ, ՀՀ օրենս դրու թյու նը թույլ է տա լիս դա դա րեց նել ֆի նան սա կան առող-
ջաց ման ծրագ րի ըն թաց քը, եթե այն չի ըն թա նում նա խանշ ված պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խան, որ պի սի պայ ման նե րում ակն հայտ է, որ ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի 
հաս տատ մամբ որևէ ան ձի վնաս չի պատ ճառ վի: Ավե լին, հարկ է նշել, որ ֆի նան սա կան 
առող ջաց ման ծրա գիրն ապա գա յում կա տար վե լիք գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան է, որը կազմ-
վում է պար տա պա նի ֆի նան սա կան առող ջաց ման և առ կա պարտ քե րի մար ման նպա տա-
կով, ուս տի դրա իրա գործ ման աս տի ճա նի վե րա բեր յալ հաս տա տա պես կա րե լի է եզ րա-
հան գում ներ կա տա րել միայն առող ջաց ման ծրագ րի ավար տին, իսկ մինչ առող ջաց ման 
ծրագ րի մեկ նար կը կա րե լի է եզ րա հան գում ներ կա տա րել բա ցա ռա պես դրա իրա գործ-
ման վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված փաս տե րի և ապա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան 
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վե րա բեր յալ, ուս տի ան հիմն է Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն այն մա սին, որ 
ներ կա յաց ված ապա ցույց նե րը բա վա րար չեն հաս տատ ված հա մա րե լու այն հան գա ման-
քը, որ դրա նում նկա րագրված բիզ նեսն ար դեն գոր ծում է կամ դրա գոր ծե լու արդ յուն քում 
ինչ եկա մուտ ներ են ստաց վե լու:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 07.12.2017 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը՝
1) Դա տա րա նի 10.08.2015 թվա կա նի վճռով Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նը ճա նաչ վել է սնանկ 

(հա տոր 1-ին գ.թ. 32-34):
2) Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նը 06.11.2015 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել ֆի նան սա-

կան առող ջաց ման ծրա գիր, որում նշված է, որ իրա կա նաց վե լիք ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
վճա րում նե րը սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին կկա տար վեն յու րա քանչ յուր ամս վա մե կին 
հա մա ձայն ներ կա յաց ված ժա մա նա կա ցույ ցի՝ ըն դա մե նը՝ 64.687.993 ՀՀ դրամ: Ծ րագ րի 
գոր ծո ղու թյան սկիզբ է նշվել՝ 01.01.2016 թվա կա նը, իսկ ավար տը՝ 01.12.2019 թվա կա նը: 
Մի ջոց նե րի բաշ խու մը պետք է կա տար վի կա ռա վար չի կող մից ներ կա յաց վող բաշխ ման 
մի ջանկ յալ ծրագ րե րի հա մա ձայն՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 43-րդ և 82-րդ հոդ-
ված նե րով սահ ման ված կար գով:

Ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րին կից ներ կա յաց վել է առևտ րի իրա կա նաց ման 
վայ րի վա ճա ռա տե ղի տրա մադր ման պայ մա նագ րի պատ ճե նը, Աբ րա համ Բա լա յա նի ան-
հատ ձեռ նար կա տի րոջ գրանց ման վկա յա կա նի պատ ճե նը, Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի և Հայկ 
Բա լա յա նի ամուս նու թյան վկա յա կա նի պատ ճե նը, Աբ րա համ Բա լա յա նի ծննդյան վկա յա-
կա նի պատ ճե նը, Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի անձ նագ րի պատ ճե նը, Հայկ Բա լա յա նի անձ նագ-
րի պատ ճե նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 15-26):

3) Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նը 12.02.2016 թվա կա նին ներ կա յաց րել է վե րախմ բագրված 
ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը՝ նշե լով, որ իրաց վե լիք ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
վճա րում նե րը սնան կու թյան հա տուկ հաշ վին կկա տար վեն յու րա քանչ յուր ամս վա մե կին 
սկսած 01.03.2016 թվա կա նից՝ կից ներ կա յաց վող հա վել վա ծով սահ ման ված ժա մա նա կա-
ցույ ցի հա մա ձայն՝ ծրագ րի գոր ծո ղու թյան սկիզբ սահ մա նե լով 01.03.2016 թվա կա նը, իսկ 
ավար տը՝ 01.02.2020 թվա կա նը: Մի ջոց նե րի բաշ խու մը պետք է կա տար վի կա ռա վար չի 
կող մից ներ կա յաց վող բաշխ ման մի ջանկ յալ ծրագ րե րի հա մա ձայն՝ «Ս նան կու թյան մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 43-րդ և 82-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված կար գով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
56-61):

4) Բան կը, որ պես թիվ ԵԷԴ/0057/04/15 սնան կու թյան գոր ծով պար տա տեր, 20.11.2015 
թվա կա նին ներ կա յաց րել է Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի կող մից ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան 
առող ջաց ման ծրագ րի դեմ առար կու թյուն (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 35-36):

5) ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը, 16.12.2016 թվա կա նի որոշ մամբ բե-
կա նե լով Դա տա րա նի 24.06.2016 թվա կա նի «Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի սնան կու թյան գոր-
ծով ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը քննու թյան առ նե լու մա սին» որո շու մը, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նի հետևու թյունն ան հիմն է և գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի 
թե րի հե տա զոտ ման և ոչ պատ շաճ գնա հատ ման արդ յունք է, քա նի որ Ե րա նու հի Ծո-
վիկ յա նի կող մից ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը ներ կա յաց վել է «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ (հա տոր 
3-րդ, 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 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 
394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ 
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ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 94-րդ հոդ վա-
ծի սխալ մեկ նա բա նե լու և կի րա ռե լու հետևան քով առերևույթ առ կա է մար դու իրա-
վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա-
տու թյան բուն էու թյու նը 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի հաս
տատ ման փու լում պար տա պա նը պար տա վոր է կա տա րել ֆի նան սա կան առող ջաց ման 
ծրագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա-
կան առող ջաց ման ծրա գիր է հա մար վում պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա կանգ-
նե լու նպա տա կով նրա նկատ մամբ կի րառ վող, օրեն քով չար գել ված մի ջո ցա ռում նե րի հա-
մա լի րը, որի իրա կա նաց ման դեպ քում պար տա պա նը չի լու ծար վե լու կամ չի կա յաց վե լու 
ֆի զի կա կան ան ձի սնան կու թյան գոր ծը պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մից ազա տե լով 
ավար տե լու մա սին վճիռ:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում կա րող են իրա կա նաց վել հետևյալ մի ջո ցա ռում նե րը՝

ա) պար տա պա նի ամ բողջ գույ քի կամ դրա մի մա սի վա ճառ քը.
բ) պար տա պա նի գույ քը պար տա տե րե րին հաշ վան ցով փո խան ցե լը.
գ) պար տա պա նի գույ քի գրա վա դրու մը.
դ) շա հու թա բե րու թյուն չա պա հո վող գոր ծու նեու թյան դա դա րե ցու մը և ձեռ նար կա տի-

րա կան գոր ծու նեու թյան ոլոր տի փո փո խու թյու նը.
ե) ան շա հա վետ գոր ծարք նե րի փո փո խու մը կամ դա դա րե ցու մը.
զ) պարտ քի վե րա կա ռու ցու մը (պարտ քի մար ման ժամ կետ նե րի հե տաձ գում, վե-

րաձևա կեր պում, պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մից ազա տում).
է) պարտ քի փո խա րի նու մը ար ժեթղ թե րով.
ը) դե բի տո րա կան պար տա վո րու թյուն նե րի բռնա գան ձու մը.
թ) նոր վար կի ստա ցու մը.
ժ) նոր ներ դրում նե րի իրա կա նա ցու մը.
ժա) պար տա պա նի վե րա կազ մա կեր պու մը.
ժբ) նոր բաժ նե տոմ սե րի թո ղար կու մը կամ հետգ նու մը.
ժբ.1) պար տա պան կազ մա կեր պու թյան մաս նակ ցի (մաս նա կից նե րի) սե փա կա նու թյու-

նը հան դի սա ցող պար տա պան կազ մա կեր պու թյու նում ունե ցած բաժ նե մա սե րի (բաժ նե-
տոմ սե րի, փա յա բա ժին նե րի և օրենք նե րով սահ ման ված այլ ար ժեթղ թե րի) օտա րու մը, 
վար ձա կա լու թյան տա լը, գրա վա դրու մը կամ այլ ձևով ծան րա բեռ նու մը.

ժգ) օրեն քով չար գել ված այլ մի ջո ցա ռում ներ:
Նույն օրեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա կան առող ջաց ման 

ծրա գիր կա րող են ներ կա յաց նել պար տա պա նը (...):
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա-

կան առող ջաց ման ծրա գի րը պետք է նե րա ռի՝
ա) ապա հով ված, չա պա հով ված և այլ խմբե րի պար տա տե րե րի նկատ մամբ պար տա-

վո րու թյուն նե րի մար ման ժա մա նա կա ցույ ցը, նրանց պա հանջ նե րի դի մաց վճա րում նե-
րի կա տար ման կար գը, այդ թվում՝ պա հանջ նե րի բա վա րար ման կար գը պար տա պա նին 
պատ կա նող ան շարժ և պե տա կան գրանց ման են թա կա այլ գույ քով.

բ) պար տա պա նին պար տա վո րու թյուն նե րից ազա տե լու, դրանք հե տաձ գե լու կամ վե-
րաձևա կեր պե լու կար գը և չա փե րը.

գ) պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար սույն օրեն քի 59-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի բո վան դա կու թյու նը և իրա կա նաց ման կարգն 
ու ժամ կետ նե րը, դրանց իրա կա նաց ման արդ յուն քում պար տա պա նի գոր ծու նեու թյու-
նը շա րու նա կե լիս պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ավե լաց ման հիմ նա վո րում նե րը, պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի վա ճառ քի դեպ քում՝ 
վա ճառ վող գույ քի կազ մը.
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դ) ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ՝ կա ռա վար-
չի և այլ մաս նա գետ նե րի, պար տա պա նի ղե կա վա րի վար ձատ րու թյան և վար չա կան ծախ-
սե րի փոխ հա տուց ման կար գը և չա փե րը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն օրեն-
քով սահ ման ված ժամ կե տում ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գիր չներ կա յաց վե լու, 
ներ կա յաց ված ծրագ րի հաս տա տու մը մերժ վե լու, ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը 
վա ղա ժամ կետ դա դա րեց վե լու, ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի կա տար ման մա սին 
կա ռա վար չի հաշ վետ վու թյան հաս տա տու մը մերժ վե լու դեպ քում դա տա րա նը որո շում է 
կա յաց նում պար տա պան իրա վա բա նա կան ան ձի լու ծար ման կամ պար տա պան ան հատ 
ձեռ նար կա տի րոջ գոր ծու նեու թյան դա դա րեց ման վա րույթ սկսե լու մա սին (այ սու հետ՝ 
պար տա պա նի լու ծա րում):

Մինչև 17.06.2016 թվա կա նի թիվ ՀՕ-105-Ն փո փո խու թյուն նե րը գոր ծող «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 94-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա-
կան առող ջաց ման ծրա գի րը հաս տա տում է դա տա րա նը, եթե այն հա մա պա տաս խա նում 
է նույն օրեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին: Ֆի զի կա կան ան ձի առող ջաց ման ծրագ րի 
առա վե լա գույն ժամ կե տը չի կա րող 4 տա րուց ավե լի լի նել: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձի առող ջաց ման ծրա գի րը 
պար տա տե րե րի կող մից չի քվեարկ վում:

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը պար-
տա տի րոջ (պար տա տե րե րի) կող մից կա րող է վի ճարկ վել, եթե՝ ա) այն չի հա մա պա տաս-
խա նում նույն օրեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին, բ) ծրագ րի ժամ կե տը պա կաս է 3 
տա րուց, և (ո րի արդ յուն քում) պար տա տե րե րը իրե նից պա հանջ նե րի ամ բող ջա կան բա-
վա րա րում չեն ստա նում:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ սնան կու թյան վա րույ-
թում պար տա պա նի ֆի նան սա կան առող ջա ցու մը սնան կու թյան վա րույ թի առանց քա յին 
տար րե րից է, որը պայ մա նա վոր ված է սնան կու թյան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյամբ, 
այն է՝ հնա րա վո րու թյուն տալ բա րե խիղճ և պար տա ճա նաչ պար տա պա նին հաղ թա հա-
րել ֆի նան սա կան դժվա րու թյուն նե րը, վե րա կանգ նել իր բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը՝ 
միևնույն ժա մա նակ ապա հո վե լով պար տա տե րե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ֆի նան-
սա կան առող ջաց ման ծրա գիր է հա մար վում պար տա պա նի վճա րու նա կու թյու նը վե րա-
կանգ նե լու նպա տա կով նրա նկատ մամբ կի րառ վող՝ օրեն քով չար գել ված մի ջո ցա ռում նե-
րի հա մա լի րը, որի արդ յուն քում պար տա պա նը չի լու ծար վում:

Ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը սնան կու թյան այն պի սի ըն թա ցա կարգ է, որը 
կի րառ վում է պար տա պա նի նկատ մամբ, նրա վճա րու նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու և պա-
հանջ նե րի մար ման հեր թա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան պար տա պա նի պար տա վո րու-
թյուն նե րի մար ման նպա տա կով: Ֆի նան սա կան առող ջա ցու մը կարևոր օղակ է հան դի սա-
նում սնան կու թյան ըն թա ցա կար գե րում, որոնք կի րառ վում են սնանկ ճա նաչ ված պար տա-
պան նե րի նկատ մամբ։ Ե թե ֆի նան սա կան առող ջաց ման ըն թաց քում պար տա պա նի վճա-
րու նա կու թյու նը չի վե րա կանգն վում և պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը չեն բա վա րար վում, 
ապա պար տա պա նի նկատ մամբ, դա տա րա նի հա մա պա տաս խան որոշ մամբ, սկսվում է 
լու ծար ման գոր ծըն թաց: Այս պի սով, թե՛ ֆի նան սա կան առող ջաց ման, թե՛ լու ծար ման ըն-
թա ցա կար գե րը նպա տակ ունեն պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րում ապա հո վել, 
ընդ որում առա ջին դեպ քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը բա վա րար վում են լրիվ ծա-
վա լով, իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ մաս նա կիո րեն՝ պահ պա նե լով պա հանջ նե րի բա վա րար-
ման հա մա մաս նու թյու նը։ 

Ֆի նան սա կան առող ջաց ման ըն թա ցա կար գի էու թյու նը և նշա նա կու թյունն, ըստ էու-
թյան, հան դի սա նում է ոչ թե պար տա պա նի վճա րու նա կու թյան վե րա կանգ նու մը, այլ այն 
հիմ նա կա նում նպա տակ է հե տապն դում ապա հո վել պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի լրիվ 
բա վա րա րում: Օրենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա-
գիր ներ կա յաց նո ղին օգ տա գոր ծել օրեն քով չար գել ված ցան կա ցած մի ջո ցա ռում (մի ջո ցա-
ռում ներ), որի արդ յուն քում պար տա պա նը կմա րի իր դրա մավ ճա րա յին բո լոր պար տա վո-
րու թյուն նե րը և արդ յուն քում չի լու ծար վի:
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Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, կրկին ան գամ մեր ժե լով Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի կող մից 
ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի հաս տա տու մը, պատ ճա ռա բա նել է, 
որ պար տա պան Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի կող մից ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան առող ջաց-
ման ծրագ րի իրա գործ մանն ուղղ ված որևէ հիմ նա վոր և պատ շաճ ապա ցույց դա տա րան 
չի ներ կա յաց վել: Իսկ ներ կա յաց ված նե րով չի հիմ նա վոր վել, որ այդ «Ըն տա նե կան բիզ-
նես»-ն  ունի և/ կամ կա րող է ունե նալ բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ՝ եկա մուտ ներ, 
որը թույլ կտա կա տա րել ժա մա նա կա ցույ ցով սահ ման ված բո լոր վճա րում նե րը: Ինչ վե-
րա բե րում է ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 16.12.2016 թվա կա նի որոշ մամբ 
ըստ էու թյան սահ ման ված ծա վա լին, այն է. «դա տա կան նիս տի շրջա նակ նե րում պա հանջ-
վող փաս տե րի շրջա նա կը պար տա տե րե րի և Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի հետ քննար կե լու 
դեպ քում դա տա րա նը կա րող էր պար զել և վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ներ կա-
յաց նե լու բո լոր հնա րա վոր ապա ցույց նե րը», ապա Դա տա րա նը նշել է, որ դա տա կան նիս-
տի ըն թաց քում քննարկ վել են նշված հան գա մանք նե րը, ին չի արդ յուն քում հենց Ե րա նու հի 
Ծո վիկ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը հաս տա տել է, որ որևէ այլ ապա ցույց չու նեն: Վե րոգրյա լի 
հի ման վրա Դա տա րա նը ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը հա մա րել է ոչ իրա տե սա-
կան ու ար ժա նա հա վատ: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի բո ղո քը, պատ ճա ռա-
բա նել է, որ պար տա պա նը պար տա վոր է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի հիմ քով ներ կա յաց նել իր կող մից ներ կա յաց ված ծրագ րի իրա գործ մանն ուղղ ված 
բա վա րար ապա ցույց ներ, մաս նա վո րա պես այն մա սին, որ ծրագ րում վկա յա կոչ ված 
բիզ նե սի շնոր հիվ կձևա վոր վեն բա վա րար մի ջոց ներ նշված ժա մա նա կա ցույ ցով վճա-
րում ներ կա տա րե լու հա մար: Ինչ վե րա բե րում է ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րին 
կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րին, այն է՝ վա ճա ռա կե տի վար ձա կա լու թյան պայ մա-
նագ րե րին, ապա Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ դրանք ևս բա վա րար չեն հաս-
տատ ված հա մա րե լու այն հան գա ման քը, որ դրա նում նկա րագրված բիզ նեսն ար դեն 
գոր ծում է կամ դրա գոր ծե լու արդ յուն քում ինչ եկա մուտ ներ են ստաց վել, ավե լին, ներ-
կա յաց ված ժա մա նա կա ցույ ցը ևս, բա ցի են թա դրու թյուն նե րի վրա հիմն ված թվա յին 
տվյալ նե րից որևէ կերպ չի հիմ նա վոր վել, իսկ անձ նագ րե րում առ կա մուտ քի և ել քի 
վե րա բեր յալ կնիք նե րի առ կա յու թյու նը չի նշա նա կում, որ դրանք կապ ված են պար տա-
պա նի առևտ րա յին գոր ծու նեու թյան հետ:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո ան դրա 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, ար ձա նագ րում է, որ ֆի նան սա կան առող ջաց ման 
ծրա գի րը դա մի ջո ցա ռում նե րի հա մա լիր է, որի իրա կա նաց ման հետևան քով ակն կալ-
վում է այն պի սի արդ յուն քի ստա ցում, որի շրջա նակ նե րում հնա րա վոր կլի նի բա վա րա րել 
պար տա տե րե րի պա հանջ նե րը: Ընդ որում, ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը կա րող 
է ունե նալ իրա կա նաց ման որո շա կի հա վա նա կա նու թյուն, որի բարձր կամ ցածր լի նե լը 
պետք է որո շի դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով նաև պար տա տե րե րի կող մից ներ կա յաց ված 
առար կու թյուն նե րը: 

Սա կայն սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ըստ էու թյան գնա հա տել է ոչ թե ֆի նան սա կան 
առող ջաց ման ծրագ րի իրաց վե լիու թյան հա վա նա կա նու թյու նը, այլ մինչև այդ ծրագ րի 
հաս տա տու մը պար տա պա նի կող մից առող ջաց ման գոր ծո ղու թյուն ներ չկա տա րե լը:

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նի որո շու մը ֆի նան-
սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը չհաս տա տե լու մա սին հիմ նա վոր ված չէ, իսկ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու վե րա բեր յալ չեն 
հեր քում վե րա քննիչ բո ղո քում բո ղո քա բե րի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րը: Հետևա բար՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի իրա կա նաց-
ման հա ջո ղու թյան վե րա բեր յալ ապա ցույց նե րը՝ ծրագ րի հաս տատ ման փու լում, գործ նա-
կա նո րեն չեն կա րող ներ կա յաց վել և այդ կա պակ ցու թյամբ է, որ օրենս դի րը նա խա տե սել 
է ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րի վա ղա ժամ կետ դա դա րեց ման հնա րա վո րու թյուն:
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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 390-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 07.12.2017 թվա կա 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 րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ ՀՀ դա տա կան օրենս-
գիրք ՀՀ սահ մա նա դրա կան օրեն քի 166-րդ հոդ վա ծի 20-րդ մա սի հիմ քով 01.01.2019 թվա-
կա նից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նը, 
գտնում է, որ գոր ծը պետք է նոր քննու թյան ուղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա րան:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 07.12.2017 թվա կա նի որո շու մը և գոր ծը՝ պար տա պան Ե րա նու հի Ծո վիկ յա նի ֆի նան-
սա կան առող ջաց ման ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սով, ուղար կել ՀՀ սնան կու թյան դա տա-
րան՝ նոր քննու թյան:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Ս նան կու թյան գործ թիվ ԵԿԴ/0287/04/15 
 2020թ.

Ս նան կու թյան գործ թիվ ԵԿԴ/0287/04/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Հ. Ե նոք յան
Դա տա վոր ներ՝ Մ. Հար թեն յան 

Կ. Չի լին գար յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Արաքս յա Բո ժե վոլ նո վա յի ներ կա յա ցու ցիչ Կա-

րա պետ Բա դալ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
25.10.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ Արաքս յա Բո ժե վոլ նո վա յի դի մու մի ընդ դեմ «Գ լո-
բալ Գոլդ Մայ նինգ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն)՝ վեր ջի նիս սնանկ ճա նա չե լու պա-
հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
18.09.2015 թվա կա նին դի մե լով դա տա րան՝ Արաքս յա Բո ժե վոլ նո վան պա հան ջել է Ըն-

կե րու թյա նը ճա նա չել սնանկ:
Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-

վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Պետ րոս յան) 22.12.2015 թվա կա նի վճռով դի մու մը 
բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հու թյամբ դա տա վոր՝ Գ. Կա-
րա խան յան, մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ՝ Ա. Խա ռատ յան, Ս. Թո րոս յան) 31.05.2016 
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թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան Հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի վե րա քննիչ բո ղո քը 
բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն, Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 
շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 22.12.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան-
վել է, և գործն ուղարկ վել է նույն դա տա րան ամ բողջ ծա վա լով նոր քննու թյան: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Սու քո յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 17.04.2018 թվա կա նի վճռով դի մու մը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
25.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան Հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի վե րա քննիչ 
բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 17.04.2018 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և սնան կու-
թյան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Արաքս յա Բո ժե վոլ նո վա յի 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 քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 2րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, որը չպետք է կի րա ռեր, խախ
տել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 244րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 6րդ կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է , որ սնան կու թյան գոր ծե րը քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծեր են, և  դրանց քննու թյու նը պետք է իրա կա նաց վի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքով, ՀՀ դա տա կան օրենսգրքով և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով 
սահ ման ված կար գով: Ընդ որում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը 
գոր ծում է որ պես հիմ նա կան կար գա վո րող օրենք, իսկ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն-
քով սահ ման ված կա նոն նե րը՝ միայն այն դեպ քում, երբ դրա նով այլ կա նոն ներ են սահ-
ման ված:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սպա ռիչ 
սահ մա նում է, թե ով կա րող է լի նել սնան կու թյան վա րույ թով պար տա պան, և որոնք են 
բա ցա ռու թյուն նե րը, իսկ օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձինք բա ցա ռու թյուն չեն կազ-
մում, հետևա բար ընկ նում են «ցան կա ցած իրա վա բա նա կան անձ կամ ֆի զի կա կան անձ 
հաս կա ցու թյան ներ քո»:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 25.10.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 17.04.2018 
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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) Դա տա րա նի 17.04.2018 թվա կա նի վճռով Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ (հա տոր 

3-րդ, գ.թ. 156-161).
2) Վե րա քննիչ դա տա րա նի 25.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան Հա յաս-

տան յան մաս նաճ յու ղի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա նի 17.04.2018 թվա-
կա նի վճի ռը բե կան վել է, և սնան կու թյան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է (հա տոր 4-րդ, 
գ.թ. 64-67).

3) 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 05.11.2015 թվա կա նի թիվ 3-2/2172-15 գրու թյան հա մա ձայն՝ ըստ պե տա կան 
միաս նա կան գրան ցա մատ յա նում 05.11.2005 թվա կա նի դրու թյամբ առ կա տե ղե կու թյուն-
նե րի՝ Ըն կե րու թյունն իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րում գրանց ված չէ: 
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Լ րա ցու ցիչ տե ղե կաց վել է, որ ՀՀ իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րում 
գրանց ված է «ԳԼՈԲԱԼ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» Հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղը, որի հիմ նա-
դիրն է հան դի սա նում «ԳԼՈԲԱԼ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» օտա րերկր յա կազ մա կեր պու թյու նը 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 85).

4) Իրա վա բա նա կան ան ձի առանձ նաց ված ստո րա բա ժան ման հիմ նար կի հաշ վառ ման 
թիվ 01Բ 001358 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ «ԳԼՈԲԱԼ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» Հա յաս տա նի մաս-
նաճ յու ղը հաշ վառ ված է պե տա կան ռե գիստ րի Նորք- Մա րաշ Տա րած քա յին բաժ նի կող-
մից (հաշ վառ ման հա մա րը՝ 273.060.03699), հիմ նա դիրն է «ԳԼՈԲԱԼ ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» 
ՍՊԸ-ն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 52).

5) ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի ար տո նագրված թարգ մա նիչ Գ. Սար յա նի 
կող մից թարգ ման ված և ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ն. Սարգս յա նի կող-
մից վա վե րաց ված (գրանց ված է սե ղա նա մատ յա նում 3254) թարգ մա նու թյան պատ ճե նի 
հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը լու ծար ման են թա կա չէ, իսկ Դե լա վե րի նա հան գում գրանց ված 
գրա սեն յա կի հաս ցեն է՝ 2711, Սեն թիր վիլ Ռոուդ, գրա սեն յակ 400, քա ղաք Վիլ մինգ տոն, 
ԴԵ19808 (հա տոր 1-ին, գ.թ. 59):.

6) Ըն կե րու թյան Հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի ներ կա յաց րած վե րա քննիչ բո ղո քում 
Դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քարկ վել է, ի թիվս այլ նի, նաև այն հիմ քով, որ սույն գոր ծը են թա-
կա չէ դա տա րա նում քննու թյան և բո ղո քա բե րը գտել է, որ սնան կու թյան գոր ծի վա րույ թը 
պետք է կար ճել (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 9-34):

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 394-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե-
րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն-
քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար: Բա ցի այդ, 
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 394-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 րա քննիչ դա տա րա նի կող մից իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 244-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի 6-րդ կե տի խախտ ման հետևան քով առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցին. արդ յո՞ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներ
կա յա ցուց չու թյուն ունե ցող օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ սնան
կու թյան գոր ծե րը են թա կա են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի քննու թյա նը:

ա) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 61-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաս նաճ-
յուղ է հա մար վում իրա վա բա նա կան ան ձի գտնվե լու վայ րից դուրս տե ղա կայ ված նրա 
առանձ նաց ված ստո րա բա ժա նու մը, որն իրա կա նաց նում է նրա բո լոր գոր ծա ռույթ նե րը 
կամ դրանց մի մա սը՝ նե րառ յալ ներ կա յա ցուց չու թյան գոր ծա ռույթ նե րը:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը և մաս նաճ յու ղերն 
իրա վա բա նա կան ան ձինք չեն ու գոր ծում են իրա վա բա նա կան ան ձի հաս տա տած կա նո-
նա դրու թյուն նե րի հի ման վրա: Ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի և մաս նաճ յու ղե րի ղե կա վար-
նե րը նշա նակ վում են իրա վա բա նա կան ան ձի կող մից ու գոր ծում են նրա լիա զո րագ րի 
հի ման վրա:

Վեր լու ծե լով նշված հոդ վա ծը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ներ կա-
յա ցուց չու թյու նը չի հան դի սա նում իրա վա բա նա կան անձ: Այն գոր ծում է իրեն ստեղ ծող 
իրա վա բա նա կան ան ձի հաս տա տած կա նո նա դրու թյան հի ման վրա, իսկ նրա պար տա-
վո րու թյուն նե րով պա տաս խա նա տու է ստեղ ծող իրա վա բա նա կան ան ձը: Ներ կա յա ցուց-
չու թյու նը, հան դի սա նա լով իրա վա բա նա կան ան ձի առանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում, 
իրա կա նաց նում է վեր ջի նիս գոր ծա ռույթ նե րը (ֆունկ ցիա նե րը), կամ դրանց մի մա սը, այն 
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վայ րում, որ տեղ տե ղա կայ ված է: Ներ կա յա ցուց չու թյու նը հան դես է գա լիս իրա վա բա նա-
կան ան ձի անու նից և, ի թիվս այլ գոր ծա ռույթ նե րի, պաշտ պա նում է նրա շա հե րը:

բ) Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 17.06.1998 թվա կա նին ըն-
դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի (այ սու հետ՝ Նախ կին օրենս գիրք)՝ են թա-
կա յու թյան և ընդ դա տու թյան ինս տի տուտ նե րին վե րա բե րող իրա վա կար գա վո րում նե րին:

Այս պես. Նախ կին օրենսգրքի 91-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 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:

Նախ կին 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:

Նախ կին օրենսգրքի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա վո րը 
վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու մը, եթե գործն ընդ դատ յա չէ տվյալ դա տա րա նին:

Ել նե լով վե րոգրյալ իրա վա դրույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ են թա կա յու թյու նը և ընդ դա տու թյու նը ուղղ ված են գոր ծը քննե լու և 
լու ծե լու հար ցում դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը պար զե լուն: Են թա կա յու թյու նը և ընդ-
դա տու թյու նը՝ թեև ունեն որո շա կի նմա նու թյուն ներ, այ նուա մե նայ նիվ հան դի սա նում են 
տար բեր ինս տի տուտ ներ: 

Մաս նա վո րա պես, ան դրա դառ նա լով են թա կա յու թյան ինս տի տու տին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն-
քի կարևո րա գույն տար րե րից է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը, որի վա րույ թա-
յին երաշ խիք նե րից է են թա կա յու թյան ինս տի տու տը: Են թա կա յու թյունն իրա վա բա նա կան 
գոր ծե րի այն պի սի հատ կա նիշ է, որի մի ջո ցով պարզ վում է տվյալ գոր ծը քննե լու և լու ծե լու 
իրա վա սու թյուն ունե ցող կոնկ րետ սուբ յեկ տը: Ըստ այդմ, այն գոր ծե րը, որոնց քննու թյունն 
ու լու ծումն օրեն քով հանձն ված է դա տա րա նի իրա վա սու թյա նը, հա մար վում են դա տա կան 
են թա կա յու թյան գոր ծեր: Փաս տո րեն, ան ձը կա րող է իրաց նել դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
իր իրա վուն քը միայն այն դեպ քում, երբ դա տա րա նի առջև վեր ջի նիս բարձ րաց րած հար ցը 
(որ պես կա նոն՝ իրա վուն քի մա սին վե ճը) են թա կա է քննու թյան և լուծ ման դա տա րա նի կող-
մից (տե՛ս Գե ղա նուշ Հա րու թյուն յա նի ընդ դեմ Մար տին Մկրտչ յա նի թիվ ԱՐԴ/4024/02/17 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2018 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 րել 
է, որ ընդ դա տու թյու նը՝ որ պես դա տա վա րա կան ինս տի 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 ատ յա նի կոնկ րետ դա-
տա րան նե րի միջև (տե՛ս «Վեստ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան մտա
վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/0823/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը): 

գ) Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ սնան կու թյան գոր ծե րով 
դա տա վա րա կան նոր մե րի կի րառ մա նը.

Օրենս դի րը սնան կու թյան գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող որո շա կի դա տա վա րա կան 
նոր մեր, որոնք առնչ վում են սնան կու թյան գոր ծով դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րին՝ 
սկսած սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լուց մինչև սնան կու թյան գործն ավար տե լու մա-
սին վճիռ կա յաց նե լը, ընդգրկել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քում։ 

Միևնույն ժա մա նակ, մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու-
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված է, որ սնան կու թյան գոր-
ծե րի վա րումն իրա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օրենսգրքով և 
նույն օրեն քով սահ ման ված կար գով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման վել է, որ եթե նույն օրեն քով սահ ման ված են 
այլ կա նոն ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով, ապա սնան կու թյան գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց վում է նույն օրեն քով 
սահ ման ված կա նոն նե րով:
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով վե րը նշված 
դրույ թը, շեշ տա դրել է այն, որ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով այլ կա նոն ներ, քան ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքով են սահ ման ված, նա խա տես ված լի նե լու դեպ քում կի րառ վում են 
մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն-
քում զե տեղ ված դա տա վա րա կան նոր մե րը։ Օրեն քի նման կար գա վո րու մից հետևում է, 
որ այն դա տա վա րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, որոնք կար գա վոր ված չեն մինչև 
15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով պետք 
է կար գա վոր վեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի կա նոն նե րով։ 

դ) Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում մաս նաճ յուղ ունե ցող օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձանց մաս նակ ցու-
թյամբ սնան կու թյան վե ճե րի քննման հնա րա վո րու թյա նը.

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ որ պես պար տա պան՝ օտա րերկր յա կամ քա-
ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձի մաս նակ ցու թյամբ անվ ճա րու նա կու թյան (սնան կու թյան) 
հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են նույն օրեն քի դրույթ նե րը, եթե Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով այլ բան նա խա տես ված չէ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դիրն ամ րագ րել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րում օտա րերկր յա ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ սնան կու-
թյան վե ճե րի քննման հնա րա վո րու թյու նը, այ սինքն՝ օտա րերկր յա ան ձանց մաս նակ ցու-
թյամբ սնան կու թյան վե ճե րի են թա կա յու թյու նը:

Ավե լին, մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված է, որ սնան կու թյան վա րույ թի պար տա-
պան կա րող է լի նել ցան կա ցած իրա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան անձ, բա ցա ռու թյամբ՝

ա) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան.
բ) հա մայն քի.
գ) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի.
դ) բան կի.
ե) վար կա յին կազ մա կեր պու թյան.
զ) ներ դրու մա յին ըն կե րու թյան.
զ1.) ներ դրու մա յին ֆոն դի կա ռա վար չի.
է) ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան.
ը) «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռա յող նե րի 

կյան քին կամ առող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված հա տուց ման հիմ նա դրա մի:

Փաս տո րեն, օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձը մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր-
ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-
ման ված բա ցա ռու թյուն նե րում ընդգրկ ված չէ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր-
ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան 
ան ձանց սնան կու թյան հետ կապ ված գոր ծե րով ընդ դա տու թյան կա նոն ներ սահ ման ված 
չեն, ուս տի նշված հար ցը պար զե լու հա մար մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ-
րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ուժով պետք է ան-
դրա դառ նալ քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան նոր մե րին:

Այս պես, Նախ կին օրենսգրքի 244-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան դա տա րան ներն օտա րերկր յա ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծե րը քննում են, եթե պա տաս խա նողն ունի բնա կու թյան վայր կամ գտնվում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
դա տա րան ներն իրա վունք ունեն նաև քննել օտա րերկր յա ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծեր, եթե օտա րերկր յա ան ձի մաս նաճ յու ղը կամ ներ կա յա ցուց չու թյու նը 
գտնվում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում:
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Նախ կին օրենսգրքի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան բո լոր 
գոր ծերն ընդ դատ յա են առա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նին:

‹‹ՀՀ դա տա կան օրենս գիրք›› ՀՀ սահ մա նա դրա կան օրեն քի 166-րդ հոդ վա ծի 20-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ Ս նան կու թյան դա տա րա նը գոր ծում է 2019 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից:

Նույն հոդ վա ծի 21-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ մինչև 2019 թվա կա նի հուն վա րի 1-ը՝ 
սնան կու թյան գոր ծե րը շա րու նա կում են վա րել առա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր իրա վա սու-
թյան դա տա րան նե րում սնան կու թյան մաս նա գի տաց ված դա տա վոր նե րը:

Վեր լու ծե լով վե րոգրյալ իրա վա դրույթ նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 
որ ՀՀ դա տա րան նե րը կա րող են քննել այն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րը, որոն ցով կողմ 
հան դի սա ցող օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձը ՀՀ տա րած քում ունի մաս նաճ յուղ 
կամ ներ կա յա ցուց չու թյուն: 

Ան դրա դառ նա լով «քա ղա քա ցիա կան գոր ծեր» եզ րույ թին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րում նշել, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ-
րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով այլ բան նա խա տես ված չլի նե լու դեպ քում 
սնան կու թյան գոր ծե րի՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված 
կար գով քննե լու կա նոն, չի ամ րագ րել որևէ դրույթ այն մա սին, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված իրա վա նոր մե րի՝ սնան կու թյան գոր ծե րի նկատ-
մամբ կի րառ ման դեպ քում պետք է տար բե րա կել և մատ նան շել տվյալ նոր մի՝ սնան կու թյան 
գոր ծով կի րառ ման են թա կա լի նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ ասած, ան կախ այն հան-
գա ման քից, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիրքն ամ րագ րել է «քա ղա-
քա ցիա կան» գոր ծե րի վար ման կարգ, մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ուժով դրա կա նոն ներն ամ-
բող ջու թյամբ կի րա ռե լի են սնան կու թյան գոր ծե րի նկատ մամբ, եթե այլ բան սահ ման ված չէ 
մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով: 

Ել նե լով վե րոգրյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան դա տա րան նե րը կա րող են քննել օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձանց 
մաս նակ ցու թյամբ քա ղա քա ցիա կան՝ այդ թվում սնան կու թյան գոր ծեր, եթե օտա րերկր յա 
իրա վա բա նա կան ան ձի մաս նաճ յու ղը կամ ներ կա յա ցուց չու թյու նը գտնվում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում:

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում մաս նաճ յուղ կամ ներ կա յա ցուց չու թյուն ունե ցող օտա րերկր-
յա իրա վա բա նա կան ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ սնան կու թյան գոր ծե րը՝ վե րոնշ յալ հոդ-
ված նե րի և ‹‹ՀՀ դա տա կան օրենս գիրք›› ՀՀ սահ մա նա դրա կան օրեն քի 166-րդ հոդ վա-
ծի ուժով 01.01.2019 թվա կա նից ընդ դատ յա են ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նին, իսկ մինչև 
01.01.2019 թվա կա նը՝ ընդ դատ յա են եղել առա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րան նե րին: 

Սույն գոր ծով Վե րա քննիչ դա տա րա նը բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը և կար ճել է 
գոր ծի վա րույ թը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րին են թա կա չլի նե լու հիմ-
քով՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ ՀՀ դա տա րան նե րը կա րող են քննել այն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծե րը, որոն ցով կողմ հան դի սա ցող օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձը ՀՀ տա րած-
քում ունի մաս նաճ յուղ կամ ներ կա յա ցուց չու թյուն: Ըստ Վե րա քննիչ դա տա րա նի որոշ ման՝ 
նշված կար գը սահ ման ված է միայն քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի քննման հա մար, սա կայն 
այն սնան կու թյան գոր ծե րի քննման վե րա բեր յալ որևէ դրույթ չի պա րու նա կում, ին չից ել-
նե լով՝ եզ րա հան գել է, որ սնան կու թյան գոր ծե րը ՀՀ դա տա րան նե րի կող մից քննվել չեն 
կա րող, ան գամ այն պա րա գա յում, երբ վեր ջին ներս ՀՀ տա րած քում ունեն ներ կա յա ցուց-
չու թյուն կամ մաս նաճ յուղ: 

Սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա-
տե լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 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 ծով պար տա պան Ըն կե րու թյու նը օտա րերկր յա կազ մա կեր պու թյուն է, իսկ 
նրա մաս նաճ յու ղը գրանց ված է ՀՀ իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի 
Նորք- Մա րաշ տա րած քա յին բաժ նի կող մից:



378 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով այլ կարգ սահ ման ված չլի նե լու 
պայ ման նե րում, սույն գոր ծի են թա կա յու թյան և ընդ դա տու թյան հար ցը պետք է պար-
զել՝ ղե կա վար վե լով քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան նոր մե րով, տվյալ դեպ քում՝ Նախ կին 
օրենսգրքով:

Այս պես. ել նե լով վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ օտա րերկր յա իրա վա բա նա կան ան ձի, տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյան 
մաս նակ ցու թյամբ սնան կու թյան գոր ծը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե-
րում քննե լու հա մար առ կա է անհ րա ժեշտ պայ մա նը, այն է՝ Ըն կե րու թյու նը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ունի գրանց ված մաս նաճ յուղ, ին չը նշա նա կում է, որ Ըն կե րու թյան 
մաս նակ ցու թյամբ սնան կու թյան գոր ծը են թա կա է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա-
տա րան նե րի քննու թյա նը:

Ն կա տի ունե նա լով, որ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը օտարերկրյա ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ սնան կու թյան գոր-
ծե րի ընդ դա տու թյան կարգ չի սահ մա նել, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան նոր մերն ամ բող ջու թյամբ կի րա ռե լի են սնան կու թյան 
գոր ծե րի նկատ մամբ: Ուս տի, հաշ վի առ նե լով այն, որ Արաքս յա Բո ժե վոլ նո վան Ըն կե րու-
թյա նը սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը ներ կա յաց րել է 18.09.2015 թվա կա նին, Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ սույն սնան կու թյան գործն ընդ դատ յա է եղել առա ջին ատ յա նի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի քննու թյա նը:

Այս պի սով, Արաքս յա Բո ժե վոլ նո վա յի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը Վճռա բեկ դա տա րա նը 
դի տում է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար։ Միևնույն ժա մա-
նակ նկա տի ունե նա լով, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, գոր ծը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան դա տա րան նե րին են թա կա չլի նե լու հիմ քով բա վա րա րե լով Ըն կե րու թյան Հա յաս-
տան յան մաս նաճ յու ղի ներ կա յա ցուց չի կող մից բեր ված վե րա քննիչ բո ղո քը, բե կա նե լով 
Դա տա րա նի վճի ռը և կար ճե լով սնան կու թյան գոր ծի վա րույ թը, չի ան դրա դար ձել վե րա-
քննիչ բո ղո քի մյուս հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
գործն անհ րա ժեշտ է ուղար կել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան՝ նոր քննու-
թյան ըն թաց քում Ըն կե րու թյան Հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ 
բո ղո քի մյուս հիմ քե րին ու հիմ նա վո րում նե րին ան դրա դառ նա լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 25.10.2018 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նույն դա տա րան՝ սույն որոշ մամբ 
նշված ծա վա լով նոր քննու թյան: 

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստո րագ րու թյուն ներ 
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ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/2035/02/15 
 2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՄԴ/2035/02/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Տ. Նա զար յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Պետ րոս յան 

Ն. Բար սեղ յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ 
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 

2020 թվա կա նի մա յի սի 15-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Հեն րիխ Կա րա պետ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.06.2017 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի 
«ՎՏԲ- Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Բանկ) ընդ դեմ Հեն րիխ Կա րա պետ յա նի, 
Մա րի նե Բա լա սան յա նի, Հայկ, Ար մեն, Հ րայր, Գա յա նե, Լիա նա և Ռու բեն Կա րա պետ-
յան նե րի՝ պա տաս խա նող նե րին ք. Երևան, Բա բա ջան յան փո ղո ցի թիվ 108/1 հաս ցեում 
գտնվող բնա կե լի տնից վտա րե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

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 Հեն րիխ Կա րա պետ յա նին, Մա րի նե Բա լա-

սան յա նին, Հայկ, Ար մեն, Հ րայր, Գա յա նե, Լիա նա և Ռու բեն Կա րա պետ յան նե րին վտա րել 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող, ք. Երևան, Բա բա ջան յան փո ղո ցի թիվ 
108/1 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տնից:

Երևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Մկրտչ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 15.02.2017 թվա կա նի վճռով 
հայ ցը բա վա րար վել է:



380 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ Դա տա րան) 
08.06.2017 թվա կա նի որոշ մամբ Հեն րիխ Կա րա պետ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 15.02.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հեն րիխ Կա րա պետ յա նը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա

կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի (այ սու հետ՝ Նախ կին օրենս գիրք) 220.4րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, 219րդ 
և 220րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Դա տա րա նը չի կա տա րել գոր ծի հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ-

տիվ քննու թյուն, չի ուսում նա սի րել պա տաս խա նող նե րի իրա վունք ներն ան շարժ գույ քի 
նկատ մամբ, չի պար զել նրան ցից ով քեր ունեն գրանց ված իրա վունք ներ տան նկատ մամբ, 
իսկ ով քեր ուղ ղա կի հաշ վառ ված են: Նշ ված հան գա մանք նե րը պար զե լուց հե տո միայն 
Դա տա րա նը կա րող էր հիմ նա վոր ված եզ րա հան գում ներ կա տա րել բնա կե լի տան նկատ-
մամբ վեր ջին նե րիս իրա վունք նե րի դա դար ման հիմ քե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու-
թյան և հետևա բար նաև պա տաս խա նող նե րից յու րա քանչ յու րի մա սով վտար ման իրա վա-
չա փու թյան և հիմ քե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին: Նշ ված հան գա մանքն 
ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից, որը հան գեց րել է դա տա կան ակ տի հիմ նա-
վոր վա ծու թյան և օրի նա կա նու թյան սկզբուն քի խախտ ման: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել բո ղո քա բե րի այն փաս տարկ նե րին, որ 
Դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա կան ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա-
ծու թյան սկզբուն քի խախ տում, պատ շաճ չի հիմ նա վո րել դա տա կան ակ տը, ինչ պես նաև 
չի հիմ նա վո րել թե կող մի ներ կա յաց րած միջ նոր դու թյուն նե րը և ապա ցույց նե րը ին չու են 
մերժ վել:

Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը պատ շաճ իրա վա կան գնա հա տա կան չի տվել վե-
րա քննիչ բո ղո քում նշված այն հիմ քին, որ սույն գոր ծով կա յաց ված վճի ռը ստո րագրված 
չէ դա տա վոր Ա. Մկրտչ յա նի կող մից, ին չը հիմք է դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 08.06.2017 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունի հետևյալ փաս տը. 
1. Վե րա քննիչ բո ղո քում որ պես բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հիմք և հիմ նա վո րում 

նշվել է այն հան գա ման քը, որ Նախ կին օրենսգրքի 220.4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, եթե՝ դա տա-
կան ակ տը ստո րագրված կամ կնքված չէ այն կա յաց րած դա տա վո րի կամ դա տա վոր նե րի 
կող մից: Տվ յալ դեպ քում թիվ ԵՄԴ/2035/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված վճի-
ռը ստո րագրված չէ դա տա վո րի կող մից, իսկ «Ա. Մկրտչ յան» շտամ պի առ կա յու թյու նը չի 
կա րող նույ նա կա նաց վել ստո րագ րու թյան հետ և հա վաս տել վճի ռը դա տա վո րի կող մից 
ստո րագրված լի նե լու հան գա ման քը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 6-10):

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 քի վա րույթ ըն դու-

նու մը պայ մա նա վոր ված է Նախ կին 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 րա քննիչ դա տա րա նի կող մից Նախ կին 
օրենսգրքի 220-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով առ կա է առերևույթ դա տա կան 
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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 ան
դրա դառ նալ դա տա կան ակ տը դա տա վո րի կող մից ստո րագ րե լու օրենս դրա կան պա հան ջի 
բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ մա նը: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով երաշ խա վոր ված իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ինչ պես նաև ար դար դա տա քննու թյան իրա-
վունք նե րի կարևո րու թյու նը բազ միցս նշվել է ինչ պես ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի, այն պես 
էլ Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) 
որո շում նե րում:

Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին իրա վուն քի հա մա ձայն՝ ար դար դա տա-
քննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարրն է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն-
քը: Կ րեուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ Կոն վեն-
ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունք-
նե 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 ցիա յի 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 կա յին 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 Կ րեուզն ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո 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 րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյան և Կոն վեն ցիա յի 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 ղա դրիչ 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):

Նախ կին օրենսգրքի 132-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ առա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի վճռի յու րա քանչ յուր է ջը ստո րագ րում և կն քում է վճի ռը կա յաց րած դա-
տա վո րը:

Նախ կին օրենսգրքի 220.4-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան իրա-
վուն քի նոր մե րի խախ տու մը կամ սխալ կի րա ռու մը դա տա կան ակ տի բե կան ման հիմք 
է, եթե հան գեց րել է կամ կա րող էր հան գեց նել գոր ծի սխալ լուծ ման։ Դա տա րա նի ըստ 
էու թյան ճիշտ դա տա կան ակ տը չի կա րող բե կան վել միայն ձևա կան նկա տա ռում նե րով։
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Նախ կին օրենսգրքի 220.4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 3-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՝ դա տա կան ակ տը ստո-
րագրված կամ կնքված չէ այն կա յաց րած դա տա վո րի կամ դա տա վոր նե րի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ դա տա վո րի կող մից 
դա տա կան ակ տը պատ շաճ չստո րագ րե լու իրա վա կան հետևանք նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոնշ յալ իրա վա նոր մե րի հա մակց ված 
վեր լու ծու թյա նը, հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ դա տա րա նի վճռի յու րա քանչ յուր 
է ջը ստո րագ րում և կն քում է վճի ռը կա յաց րած դա տա վո րը: Դա տա վո րի կող մից դա-
տա կան ակ տը պատ շաճ կար գով չստո րագ րե լու հան գա ման քը պետք է վե րա դաս դա-
տա կան ատ յա նի կող մից դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք հան դի սա-
նա:

Վճռի ան վե րա պահ բե կան ման հիմ քե րի ցան կի ուսում նա սի րու թյու նը ցույց է տա-
լիս, որ օրենս դի րը առանձ նաց րել է այն պի սի դա տա վա րա կան սխալ ներ, որոնք ան մի-
ջա կա նո րեն կապ ված են ար դա րա դա տու թյան սկզբունք նե րի և դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան սահ մա նա դրա կան իրա վուն քի խախ տում նե րի հետ: Հենց դրա նով է պայ մա-
նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ նման խախ տում նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում 
դա տա րա նի վճի ռը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, և վ ճի ռը բո ղո քար կող 
ան ձը պար տա վոր չէ ապա ցու ցել, որ այդ դա տա վա րա կան խախ տում նե րը հան գեց րել 
են կամ կա րող էին հան գեց նել գոր ծի սխալ լուծ ման: Այդ պի սի խախ տում նե րի առանձ-
նա հատ կու թյու նը մյուս դա տա վա րա կան խախ տում նե րի հա մե մատ կա յա նում է նրա-
նում, որ դրանք այն քան էա կան են, որ խա թա րում են դա տա րա նի՝ իբրև իրա վունք նե րի 
հա մա պար փակ և արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյա նը կոչ ված պե տա կան մարմ նի դերն 
ու նշա նա կու թյու նը: Ն ման խախ տում նե րի առ կա յու թյամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տը 
չի կա րող լի նել հա մո զիչ ու հե ղի նա կա վոր և պետք է գնա հատ վի որ պես թույլ տրված 
խախտ ման հետևանք:

Նախ կին օրենսգրքի 220.4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում թվարկ ված մյուս խախ տում նե րը 
ևս վե րա բե րում են Կոն վեն ցիա յով, ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և օրենք նե րով սահ ման ված 
ար դա րա դա տու թյան սկզբունք նե րին (օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ և անա չառ 
դա տա րան, դա տա րա նի օրի նա կան կազմ, լսված լի նե լու իրա վունք, դա տա վա րու թյան լե-
զու և այլն), ուս տի դրանց առ կա յու թյու նը կաս կա ծի տակ է դնում ընդ հան րա պես ար դա-
րա դա տու թյուն իրա կա նաց ված լի նե լու կամ ար դա րա դա տու թյու նը դա տա րա նի կող մից 
իրա կա նաց ված լի նե լու իրո ղու թյու նը: Վե րա դաս ատ յա նի կող մից նման խախ տում նե րի 
ար ձա նագ րու մը ipso facto հան գեց նում է վե րա նայ վող դա տա կան ակ տի բե կան մա նը՝ ան-
կախ բո ղո քում բարձ րաց ված նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի սխալ կի րառ ման կամ չկի-
րառ ման վե րա բեր յալ հիմ քե րի հիմ նա վոր լի նե լուց: 

Նախ կին օրենսգրքի 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ առա ջին 
ատ յա 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 րա քննու թյուն oրեն քով նա խա տեuված չէ, վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք 
ունեն գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք:

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րում նշել, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար երաշ խա վոր ված՝ դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան, դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը դրսևոր վում է նաև 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 վունք նե րին և 
օրի նա կան շա հե րին առնչ վող դա տա կան սխա լը:

Նախ կին օրենսգրքի 219-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ դա տա րա նը 
դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ-
ման նե րում:

Նախ կին 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 պետք է պա րու նա կի՝ եզ րա հան գում՝ բո ղո քի յու րա քանչ-
յուր հիմ քի հիմ նա վոր լի նե լու վե րա բեր յալ, մաս նա վո րա պես պա տաս խա նե լով հետևյալ 
հար ցե րին՝ 
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ա. արդ յո՞ք հիմ նա վոր է վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քը՝ բո ղո քում տվյալ հիմ քի վե րա բեր-
յալ նշված հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում,

բ. եթե վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քում դրված պա հան ջը հիմ նա վոր չէ, ապա ի՞նչ հիմ նա-
վոր մամբ՝ հղում կա տա րե լով մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի, օրենք նե րի և այլ իրա վա կան 
ակ տե րի այն նոր մե րին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նա դրա կան դա տա րա-
նի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի, Մար դու իրա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նի այն որո շում նե րին, որոնց հի ման վրա վե րա քննիչ դա տա րա նը 
գտնում է, որ բո ղո քի հիմ քում դրված պա հան ջը հիմ նա վոր չէ,

գ. եթե վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քում դրված պա հան ջը հիմ նա վոր է, ապա ի՞նչ հիմ նա-
վոր մամբ՝ հղում կա տա րե լով մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի, օրենք նե րի և այլ իրա վա կան 
ակ տե րի այն նոր մե րին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրա կան դա տա րա-
նի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի, Մար դու իրա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նի այն որո շում նե րին, որոնց հի ման վրա վե րա քննիչ դա տա րա նը 
գտնում է, որ բո ղո քի հիմ քում դրված պա հան ջը հիմ նա վոր է,

դ. բո ղո քը հիմ նա վոր լի նե լու դեպ քում արդ յո՞ք վե րա քննիչ բո ղո քում նշված՝ դա տա-
րա նի թույլ տված նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տու մը ազ-
դել է կամ կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, թե՞ ոչ՝ պատ ճա ռա բա նե լով հա մա պա տաս-
խան եզ րա հան գու մը. 

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րից հետևում է, որ վե րա քննիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ-
տը պետք է վե րա նա յի վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի սահ ման նե րում: 
Այ սինքն՝ վե րա քննիչ դա տա րա նը կաշ կանդ ված է բո ղո քում նշված հիմ քե րով և հիմ նա վո-
րում նե րով և չի կա րող դուրս գալ դրանց շրջա նա կից:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ նշված 
նոր մը ոչ միայն նշա նա կում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը կաշ կանդ ված է վե րա քննիչ բո-
ղո քի հիմ քե րով, այլ նաև նշա նա կում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է քննու-
թյան առար կա դարձ նել վե րա քննիչ 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 քանչ յուր հիմ քի վե րա բեր յալ: 
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 կկրի հռչա կագ րա յին բնույթ, եթե դա տա րան նե րը սահ մա նա փակ վեն 
զուտ այդ դրույ թին հա մա հունչ վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րը դա տա կան ակ տում շա րա-
դրե լով և չան դրա դառ նան այդ հիմ քե րի հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին: Հետևա բար բո-
ղո քում բարձ րաց ված հիմ քե րը պար տա դիր քննու թյան առար կա պետք է դառ նան վե րա-
դաս դա տա կան ատ յա նում, և դա տա րա նի կա յաց րած որո շու մը պետք է պա րու նա կի այդ 
հիմ քե րի վե րա բեր յալ եզ րա հան գում ներ (տե՛ս Հա մա յակ Ոս կան յանն ընդ դեմ Վո լոդ յա Հա
կոբ յա նի 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 նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե րի 
նկատ մամբ.

Դա տա րա նի դա տա վոր Ա. Մկրտչ յա նը 15.02.2017 թվա կա նի վճռով պա տաս խա նող-
ներ՝ Հեն րիխ Կա րա պետ յա նին, Մա րի նե Բա լա սան յա նին, Հայկ, Ար մեն, Հ րայր Կա րա-
պետ յան նե րին, Գա յա նե Կա րա պետ յա նին, Լիա նա և Ռու բեն Գևոր գի Կա րա պետ յան նե-
րին վտա րել է Բան կին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող, քա ղաք Երևան, Բա-
բա ջան յան թիվ 108/1 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տնից:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Հեն րիխ Կա րա պետ յա նի բո ղո քը, պատ ճա ռա բա-
նել է, որ բո ղո քա բե րը որևէ կերպ չի հիմ նա վո րել վե րա քննիչ բո ղո քում իր կող մից վկա յա-
կոչ ված այն հան գա ման քը, թե բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը չի կա յաց վել, կազմ վել և 
ստո րագրվել ան ձամբ դա տա վոր Ա. Մկրտչ յա նի կող մից: Ն ման պայ ման նե րում չի հիմ նա-
վոր վում բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի ձևը ՀՀ օրենս դրու թյան կամ դա տա վո րի վար-
քագ ծի որևէ կա նո նին հա կա սե լու պնդու մը, հատ կա պես այն պայ ման նե րում, երբ բո ղո-
քա բերն իր դիր քո րո շու մը որևէ նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մով չի 
հիմ նա վո րել:
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծում առ կա նյու թե րից երևում է, որ 
Դա տա րա նի 15.02.2017 թվա կա նի վճի ռը ոչ թե ստո րագրված է, այլ դա տա կան ակ տի յու-
րա քանչ յուր է ջի վրա առ կա է «Ա. Մկրտչ յան» գրա ֆի կա կան պատ կե րով (ֆաք սի մի լե) 
դրոշ մակ նի քը: 

Սույն գոր ծով բարձ րաց ված իրա վա կան հար ցին պա տաս խան տա լու հա մար անհ րա-
ժեշտ է բա ցա հայ տել «ստո րագ րու թյուն» եզ րույ թի ստու գա բա նա կան բո վան դա կու թյու նը:

Այս պես՝ ըստ Է դուարդ Աղա յա նի բա ցատ րա կան բա ռա րա նի «ստո րագ րու թյուն» է՝ 
անուն-ազ գան վան կամ դրանց կրճա տու մով կազմ վող տա ռե րի յու րա հա տուկ գրա յին-
գծագ րա կան ինք նա գի րը, անուն-ազ գա նուն կամ կեղ ծա նու նը, որը մե կը դնում է իր գրած-
նե րի տակ7: Մեկ այլ աղբ յու րի հա մա ձայն՝ «ստո րագ րու թյուն» է հա մար վում որևէ բա նի 
տակ սե փա կան ձեռ քով գրված անուն-ազ գա նու նը8:

Ընդ հան րաց նե լով վե րը նշվա ծը՝ կա րե լի է փաս տել, որ ստո րագ րու թյու նը դա ան ձի 
ան վան, մա կան վան կամ այլ բա ռե րի, նշան նե րի ձե ռա գիր պատ կե րումն է (ինք նա գիր), 
որի մի ջո ցով տվյալ ան ձը հաս տա տում է իր ինք նու թյու նը, միա ժա մա նակ այլ ան ձանց 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նույ նա կա նաց նել ստո րագ րո ղի ան ձը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ դա տա կան ակ տը դա տա վո րի 
կող մից ստո րագրված լի նե լու վե րա բեր յալ դա տա վա րա կան օրեն քի պա հանջն ինք նան-
պա տակ չէ: Այդ պա հան ջը պայ մա նա վոր ված է դա տա վո րի՝ ար դա րա դա տու թյան առա-
քե լու թյան իրա կա նաց ման սահ մա նա դրա կան և մի ջազ գա յին իրա վուն քի նոր մե րով ամ-
րագրված մի շարք հան րա ճա նաչ սկզբունք նե րով, որոն ցից մեկն էլ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ 
հոդ վա ծի պայ ման նե րի ապա հո վումն է: 

Այ սինքն՝ դա տա կան ակ տը կա յաց նում է այն դա տա վո րը, որը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա-
նը և դա տա վա րա կան օրեն քին հա մա պա տաս խան հան դես է գա լիս որ պես դա տա րան:

Մինչ դեռ դա տա վո րի ստո րագ րու թյու նը դրոշ մի տես քով դնե լը կամ դրա ար տատ պու-
մը (բա ցա ռու թյամբ է լեկտ րո նա յին ստո րագ րու թյան և նույ նա կա նաց ման օրեն քով թույ-
լատր ված այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման) չի կա րող հա մար վել դա տա կան ակ տը դա տա վո րի 
կող մից ստո րագրված լի նե լու հան գա մանք:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ էլ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից վճռի բե կան ման 
ան վե րա պահ հիմ քի առ կա յու թյու նը հաս տատ ված լի նե լու դեպ քում պետք է կի րառ վեր 
դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և գոր ծը հա մա պա տաս խան ստո րա դաս դա տա րան նոր 
քննու թյան ուղար կե լու լիա զո րու թյու նը: Սա կայն Վե րա քննիչ դա տա րա նը պատ շաճ գնա-
հատ ման չի ար ժա նաց րել առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը դա տա վո րի 
ան վամբ դրոշ մակ նի քի մի ջո ցով հաս տա տե լու հան գա ման քը, որը չի կա րող հա վա սա րեց-
վել դա տա վո րի կող մից դա տա կան ակ տը ստո րագ րե լուն:

Այս պի սով, Հեն րիխ Կա րա պետ յա նի 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 
390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 08.06.2017 թվա կա նի որո-
շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ունե նա լով, որ 
25.01.2018 թվա կա նից Երևան քա ղա քում գոր ծում է Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա-
սու թյան դա տա րա նը, գտնում է, որ գոր ծը պետք է նոր քննու թյան ուղար կել Երևան քա-
ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-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:

7  Տե՛ս «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Էդուարդ Բագրատի Աղայան (1976): 
8  Տե՛ս «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Հրաչյա Աճառյանի ինվան Լեզվի 

ինստիտուտ (1969):
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 109-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են բա վա-
րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը, որի դեմ կա յաց վել է եզ րա փա կիչ դա տա կան ակտ, 
կրում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից վկա նե րին, փոր ձա գետ նե րին, մաս նա-
գետ նե րին և թարգ մա նիչ նե րին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, 
ինչ պես նաև դա տա րա նի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կրած դա տա կան ծախ սե րի հա-
տուց ման պար տա կա նու թյունն այն քա նով, որ քա նով դրանք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վե րա քննիչ կամ Վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րե լու և բո ղո քի քննու թյան հետ 
կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև բաշխ վում են [«Դա-
տա կան ծախ սե րը» վեր տա ռու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
10-րդ] գլխի 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 Երևան քա ղա քի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան, 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 11.12.2017 թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան 
տուր քի բաշխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ, 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 08.06.2017 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին, 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 11.12.2017 
թվա կա նի որոշ մամբ հե տաձգ ված վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա տես ված պե տա կան 
տուր քի բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 
ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ 
դատա րա նի որո շում.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7809/05/16  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7809/05/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ք. Մ կո յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ա. Աբով յան 

Ա. Սարգս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան), հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով Հա րու թյուն Սարգս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 21.02.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Հա-
րու թյուն Սարգս յա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» 
ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն)՝ 19.09.2016 թվա կա նի թիվ 1605073157 որո շումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Հա րու թյուն Սարգս յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա յու-

թյան 19.09.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1605073157 որո շու մը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Հա կոբ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

31.01.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 21.02.2018 

թվա կա նի որոշ մամբ Հա րու թյուն Սարգս յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա-
նի 31.01.2017 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հա րու թյուն Սարգս յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մա սին» Վիեն

նա յի 08.11.1968 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի 4րդ հոդ վա ծի «ա» կե տը, Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124րդ հոդ վա ծը, «Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան
կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ
տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
5րդ, 25րդ, 27րդ, 28րդ, 29րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով. 

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ հայց վո րի արար քը չի կա րող դիտ վել վար չա-
կան իրա վա խախ տում և չի կա րող հան գեց նել պա տաս խա նատ վու թյան, քա նի որ խաչ-
մե րուկն այն քան ան հար մար էր գծանշ ված, որ հնա րա վոր չէր այդ գի ծը չհա տել: Այ սինքն՝ 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով ար ձա նագրված արար քի կա տար ման պա հին Երևան 
քա ղա քի Բաղ րամ յան և Օր բե լի փո ղոց նե րի խաչ մե րու կի հատ վա ծում թիվ 1.1 գծանշ ման 
պա հան ջը պահ պա նե լը հնա րա վոր չէր: Նշ ված հան գա մանքն ըն դու նել է նաև Ծա ռա յու-
թյու նը՝ հե տա գա յում այդ գծան շու մը մի քա նի մետ րով հետ տա նե լով:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի իրա կա նաց րել ապա ցույց նե րի ճիշտ գնա հա տում։ Հետևա-
բար Հա րու թյուն Սարգս յա նը չէր կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
այդ խաչ մե րու կում թիվ 1.1 գի ծը հա տե լու հա մար, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի կող մից:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 21.02.2018 թվա կա նի որո շու մը:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը.
1) Ծա ռա յու թյան 19.09.2016 թվա կա նի թիվ 1605073157 որոշ մամբ Հա րու թյուն Սարգս-

յա 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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 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 Հա րու թյուն Սարգս յա նին 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող «KIA» մակ նի շի «25 ՍՍ 352» պետ հա մա րա-
նի շի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը 29.08.2016 թվա կա նին՝ ժա մը 09:57-ին, Երևան 
քա ղա քի Բաղ րամ յան և Օր բե լի փո ղոց նե րի խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի պահ պա նել թիվ 
1.1 գծանշ ման պա հան ջը (գ.թ. 7).

2) Ծա ռա յու թյան պե տի 21.10.2016 թվա կա նի թիվ 17-4-22463 որոշ մամբ Ծա ռա յու թյան 
19.09.2016 թվա կա նի թիվ 1605073157 որոշ ման դեմ Հա րու թյուն Սարգս յա նի վար չա կան բո-
ղո քը թողն վել է առանց բա վա րար ման, իսկ որո շու մը՝ ան փո փոխ (գ.թ. 11):

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 և 2-րդ մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու-
թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը 
կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի 
միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում «Ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյան մա սին» Վիեն նա յի 08.11.1968 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի 4-րդ 
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հոդ վա ծի «ա» կե տի մեկ նա բա նու թյունն առերևույթ հա կա սում է թիվ ՎԴ/5620/05/15 վար-
չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որոշ ման մեջ տվյալ նոր-
մին տրված մեկ նա բա նու թյա նը, ինչ պես նաև առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի 
և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, քա նի որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը կա-
յաց նե լիս Վե րա քննիչ դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա-
րա դա տու թյան բուն էու թյու նը։

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ նե րի՝ տե սան կա
րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված խախտ ման հա մար վար չա
կան պա տաս խա նատ վու թյան հար ցի լու ծու մը կա րող է արդ յո՞ք պայ մա նա վոր վել արար քի 
կա տար ման վայ րում և պա հին տվյալ գծանշ ման պա հանջ նե րը ող ջամ տո րեն պահ պա նե լու 
հնա րա վո րու թյան հան գա ման քով: 

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը առա ջաց նում է 
տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով:

Վե րո հիշ յալ իրա վա կան նոր մի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ Վար չա կան իրա-
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով օրենս դի րը 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սել տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա-
րորդ նե րի կող մից ճա նա պար հա յին նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա-
հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար: Ընդ որում, նշված զան ցանք նե րի հա մար օրենս դի րը որ-
պես վար չա կան տույ ժի մի ջոց է ընտ րել տու գան քը՝ 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով:

«Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մա սին» Վիեն նա յի 08.11.1968 թվա կա նի կոն վեն-
ցիա յի ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ուժի մեջ է մտել 08.02.2006 թվա կա նին) 
4-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ նույն կոն վեն ցիա յի Պայ մա նա վոր վող կող մե րը (...) 
պար տա վոր վում են մի ջոց ներ ձեռք առ նել, որ պես զի իրենց տա րած քում տե ղա կայ ված 
ճա նա պար հա յին նշան նե րը և ազ դան շան նե րը, լու սա յին ճա նա պար հա յին ազ դան շան նե-
րը և ճա նա պարհ նե րի գծան շու մը կազ մեն միաս նա կան հա մա կարգ և պատ րաստ վեն ու 
տե ղա կայ վեն այն պես, որ հնա րա վոր լի նի դրանք հեշ տու թյամբ ըն կա լել:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե տա կան իրա վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու-
ցիչ մա սը կազ մող վե րոգրյալ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի վկա յա կոչ ված իրա վա դրույ թը 
սահ մա նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար հա յին գծան շում նե րը 
պետք է կա տար վեն այն պես, որ ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կից նե րը հեշ-
տու թյամբ դրանք ըն կա լե լու հնա րա վո րու թյուն ունե նան: Այլ կերպ ասած՝ ճա նա պար հա-
յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը պետք է ող ջամ տո րեն ըն կա լե լի լի նեն ճա նա պար հա յին 
երթևե կու թյան մաս նա կից նե րին, ինչն էլ հան դի սա նում է այդ պա հանջ նե րի կա տար ման 
անհ րա ժեշտ նա խադր յա լը: Փաս տո րեն, ճա նա պար հա յին գծան շում նե րը՝ որ պես ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյու նը կար գա վո րող կարևոր մի ջոց ներ, պետք է օժտ ված լի նեն ըն-
կա լե լիու թյան և կա տա րե լիու թյան բա վա րար մա կար դա կով: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ-
նե րը պահ պա նե լու հա մար սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման պայ ման-
նե րին, ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ նե րը 
ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէ կա տա րել բնա կա նոն երթևե կու թյան պայ ման նե րում, ապա 
երթևե կու թյան մաս նա կի ցը չի կա րող են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
այդ գծանշ ման պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար:

Այս պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ-
նե րի կա տա րած զան ցանք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբ յեկտ նե րը թիվ 
1.3 գծանշ ման պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով կա րող են են թարկ վել պա տաս-
խա նատ վու թյան միայն այն դեպ քում, երբ այդ գծանշ ման պա հանջ նե րը հնա րա վոր է ող-
ջամ տո րեն կա տա րել ճա նա պար հի տվյալ հատ վա ծում: Այլ կերպ ասած՝ տրանս պոր տա-
յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կա տա րած զան ցանք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
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կրող սուբ յեկտ նե րը չորս և ավե լի երթևե կու թյան գո տի ունե ցող ճա նա պարհ նե րի հան դի-
պա կաց ուղ ղու թյուն նե րի տրանս պոր տա յին հոս քե րը միմ յան ցից բա ժա նող գի ծը հա տե-
լու հա մար չեն կա րող են թարկ վել պա տաս խա նատ վու թյան, եթե այդ գի ծը ճա նա պար հի 
տվյալ հատ վա ծում և երթևե կու թյան տվյալ պայ ման նե րում ող ջամ տո րեն հնա րա վոր չէր 
չհա տել (տե՛ս ըստ հայ ցի Հա րու թյուն Սարգս յա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար
հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/5620/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ ճա նա պար հա յին գծանշ ման պա հանջ նե րի՝ տե սան կա րա հա նող կամ 
լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան հար ցի լու ծու մը պայ մա նա վոր ված է արար քի կա տար ման վայ րում և պա-
հին տվյալ գծանշ ման պա հանջ նե րը ող ջամ տո րեն պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյան հան-
գա ման քով: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան անվ-
տան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը սահ մա-
նե լու լիա զո րու թյունն օրենս դի րը վե րա պա հել է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը: Վեր ջինս, հիմք 
ըն դու նե լով «Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան անվ տան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ 
օրեն քի վկա յա կոչ ված իրա վա դրույ 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 հա յին երթևե կու թյան 
կա նոն նե րը և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գոր ծումն ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի 
և պայ ման նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 955-Ն որո շու մը, որի թիվ 1 հա վել վա ծի 
168-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րը կի րառ վում են ինք նու րույն կամ 
ճա նա պար հա յին նշան նե րի և լու սա ցույց նե րի հետ միա սին:

Նույն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի 169-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հա յին գծան-
շում նե րը բա ժան վում են 2 խմբի՝ (1) հո րի զո նա կան, (2) ուղ ղա ձիգ, իսկ 170-րդ կե տի հա մա-
ձայն՝ հո րի զո նա կան գծան շու մը երթևե կե լի մա սի վրա գծեր, սլաք ներ, գրա ռում ներ և այլ 
նշում ներ են ու սահ մա նում են երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ և կարգ (...):

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի թիվ 
2 Ձևի հա մա ձայն՝ թիվ 1.1 հո րի զո նա կան գծան շու մը հոծ գիծ, որը բա ժա նում է հան դի պա-
կաց ուղ ղու թյուն նե րի տրանս պոր տա յին հոս քե րը (ա ռանց քա յին գիծ), նշում ճա նա պար հի 
վտան գա վոր վայ րե րում երթևե կու թյան գո տի նե րի սահ ման նե րը և ցույց տա լիս երթևե կե-
լի մա սի սահ ման նե րը, ուր մուտքն ար գել ված է, ցույց է տա լիս տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րի կա յան ման տե ղե րի սահ ման նե րը: Թիվ 1.1 գի ծը հա տելն ար գել վում է: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ թիվ 1.1 գի ծը՝ որ պես հո րի զո նա կան 
գծան շում, սահ մա նում է երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ և կարգ: Ընդ որում, տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րին ար գել ված է հա տել այդ հո րի զո նա կան գի ծը: Փաս տո րեն, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կա տա րած զան ցանք նե րի հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյուն կրող սուբ յեկտ նե րը կա րող են պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել Վար չա-
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով 
նաև թիվ 1.1 գծանշ ման պա հանջ նե րը չկա տա րե լու, այ սինքն՝ հան դի պա կաց ուղ ղու թյուն նե-
րի տրանս պոր տա յին հոս քե րը միմ յան ցից բա ժա նող և այլ գոր ծա ռույթ ներ իրա կա նաց նող 
հոծ գի ծը հա տե լու հա մար: Ընդ որում, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո-
րոշ ման հա մա ձայն՝ անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև արար քի կա տար ման վայ րում և պա-
հին տվյալ գծանշ ման պա հան ջը ող ջամ տո րեն պահ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ այն դեպ քում, երբ թիվ 1.1 գծանշ ման պա-
հան ջը չկա տա րե լը հայտ նա բեր վել է տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-
քե րի մի ջո ցով, ապա տվյալ տրանս պոր տա յին մի ջո ցով կա տար ված իրա վա խախտ ման 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբ յեկ տը կա րող է Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով են թարկ վել վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան միայն այն դեպ քում, երբ տե սան յու 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 
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հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում (տե՛ս Աի դա Նա զար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս
տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին 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):

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 
սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի 
վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում թիվ 1.1 գծանշ-
ման պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու մա սին վար չա կան ակտ ըն դու նե լու իրա վա կան նա խադր յալ նե րից 
մեկն այն է, որ տվյալ իրա վի ճա կում թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը կա տա րե լու օբ յեկ տիվ 
հնա րա վո րու թյու նը ող ջամ տո րեն կաս կած չի հա րու ցում: Այ սինքն՝ վար չա կան վա րույ թում 
ձեռք բեր ված լու սան կա րի կամ տե սան յու թի ուսում նա սի րու թյու նից չպետք է կաս կած հա-
րու ցի նաև այն հան գա ման քը, որ տվյալ իրա վի ճա կում թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը ող-
ջամ տո րեն հնա րա վոր էր կա տա րել:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Հա-
րու թյուն Սարգս յա նի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա-
վեր ճա նա չել Ծա ռա յու թյան 19.09.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
թիվ 1605073157 որո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Հա րու թյուն Սարգս յա 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 բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 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 Հա րու թյուն Սարգս յա նին սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քով պատ կա նող «KIA» մակ նի շի «25 ՍՍ 352» պետ հա մա րա նի շի տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցի վա րոր դը 29.08.2016 թվա կա նին ժա մը 09:57-ին, Երևան քա ղա քի Բաղ րամ յան և 
Օր բե լի փո ղոց նե րի խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի պահ պա նել թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը:

Դա տա րա նը մեր ժել է Հա րու թյուն Սարգս յա նի հայ ցը՝ Ծա ռա յու թյան կող մից ներ կա-
յաց ված տե սան յու թի ուսում նա սի րու թյամբ հաս տատ ված հա մա րե լով վի ճարկ վող վար չա-
կան ակ տով Հա րու թյուն Սարգս յա նին վե րագրվող իրա վա խախտ ման փաս տը և գտ նե լով, 
որ վեր ջինս իրա վա չա փո րեն է են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը մեր ժել է Հա րու թյուն Սարգս յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը և Դա-
տա րա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ ըստ էու թյան հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի պատ ճա-
ռա բա նու թյուն նե րի հետ: 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մա դրե 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 րից հետևում է, որ Ծա ռա յու թյան 19.09.2016 թվա կա նի «Վար չա-
կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1605073157 որոշ մամբ Հա րու թյուն Սարգս յա նը են-
թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Երևան քա ղա քի Բաղ րամ յան և Օր բե լի 
փո ղոց նե րի խաչ մե րու կի հատ վա ծում տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի երթևե կու թյան հան-
դի պա կաց ուղ ղու թյուն ներն իրա րից բա ժա նող թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը չկա տա րե լու 
հա մար, և այդ արար քը հայտ նա բեր վել է տե սան կա րա հա նող սար քի մի ջո ցով: 

Տվ յալ դեպ քում վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված տե սան յու թի ուսում նա սի րու-
թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դրա նում 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: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ կաս կած չի 
հա րու ցում նաև այն հան գա ման քը, որ իրա վա խախտ ման կա տար ման պա հին՝ 29.08.2016 
թվա կա նին ժա մը 09:57-ին, Հա րու թյուն Սարգս յա նին սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ-
կա նող «KIA» մակ նի շի «25 ՍՍ 352» պետ հա մա րա նի շի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր-
դը ող ջամ տո րեն կա րող էր, ուս տի պար տա վոր էր կա տա րել Երևան քա ղա քի Բաղ րամ-
յան և Օր բե լի փո ղոց նե րի խաչ մե րու կի հատ վա ծում գտնվող թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջը, 
ին չը, սա կայն, չի կա տա րել:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար-
չա կան ակ տում նկա րագրված իրա վա խախտ ման, այն է՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 
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թվա կա նի թիվ 955-Ն որոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծի թիվ 2 Ձևի թիվ 1.1 գծանշ ման պա հան ջի 
խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռու մը բխում է Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի պա հանջ-
նե րից, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խա նում է թիվ ՎԴ/5620/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որոշ մամբ «Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան 
մա սին» Վիեն նա յի 08.11.1968 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տին տրված 
մեկ նա բա նու թյա նը, ուս տի այն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են, որ պի սի 
իրա վա չափ հետևու թյան հան գել են ստո րա դաս դա տա րան նե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Դա տա րա նը, մեր ժե լով Հա րու-
թյուն Սարգս յա նի հայ ցը, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի 
նշված վճի ռը, կա յաց րել են գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակ տեր: Հետևա-
բար սույն գոր ծով անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Տվ յալ դեպ քում «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի մինչև 01.01.2020 թվա կա նը 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ 22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի հիմ քով ազատ ված լի նե լով վար չա-
կան իրա վա խախտ ման վե րա բեր յալ որո շու մը վի ճար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու հա-
մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից Հա րու թյուն Սարգս յա նը սույն 
վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուրք չի վճա րել, ուս տի 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 մերժ ման:

Ել նե լով վե րոգրյա 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 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 21.02.2018 
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 մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6661/05/15  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6661/05/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգս յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ա. Աբով յան 

Ք. Մ կո յան

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս-

տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա-
կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 26.12.2017 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ք րիս տի նա 
Գևորկ յա նի ընդ դեմ Ծա ռա յու թյան՝ Ծա ռա յու թյան 31.08.2015 թվա կա նի «Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503545128 որո շումն (այ սու հետ՝ նաև Ո րո շում) ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ք րիս տի նա Գևորկ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ո րո շու մը։
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Անի Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

24.11.2016 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 26.12.2017 

թվա կա նի որոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է՝ Դա տա րա նի 24.11.2016 
թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 393

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:

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.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օրենսգրքի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124րդ հոդ վա
ծի 1ին և 21րդ մա սե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Տվ յալ դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան ներն ան տե սել են, որ հայց վո րի կող մից թույլ 
տրված խախ տու մը հա մա պա տաս խա նում է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դիս պո զի ցիա յում նշվա ծին, քա նի որ 
նրա կող մից չի պահ պան վել «Կան գառն ար գել վում է» 3.27 ճա նա պար հա յին նշա նի պա-
հան ջը:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բեր յալ 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 պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես ված կան գա ռի 
և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում հայց վո րին 
վե րագրվել է ճա նա պար հա յին նշան նե րի պա հանջ նե րի խախ տում, որը չի կա րող նույ-
նաց վել կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րի խախտ ման հետ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 26.12.2017 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայցն ամ բող ջու թյամբ 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը.
1) Ծա ռա յու թյան 31.08.2015 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1503545128 որոշ մամբ Ք րիս տի նա Գևորկ յա 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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին 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 ջի նիս սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող «LAND ROVER» մակ-
նի շի «23 US 603» հա մա րա նի շի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը 14.08.2015 թվա կա-
նին ժա մը 18:24-ին Երևան քա ղա քի Մաշ տոց/Իսա հակ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի 
կա տա րել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն որոշ մամբ սահ ման ված 3.27 
«Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը (գ.թ. 10).

2) Ծա ռա յու թյան պե տի 25.09.2015 թվա կա նի թիվ 17-4-18829 որոշ մամբ Ո րո շու մը 
թողն վել է ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղո քը՝ առանց բա վա րար ման (գ.թ. 15):

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 իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա-
տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա-
բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ 
կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ-
տած իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տ րանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի շա հա գոր ծումն ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 
955-Ն որոշ մամբ հաս տատ ված Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի (այ սու հետ՝ 
Կա նոն ներ) 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու 
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արար քի որակ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու-
նե նա 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե Կա նոն նե րի 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» 
ճա նա պա հա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր
յալ ՀՀ օրենսգրքի 124րդ հոդ վա ծի 1ին և 21րդ մա սե րով նա խա տես ված իրա վա խախ տում
նե րից որի հատ կա նիշ ներն է պա րու նա կում։

Կա նոն նե րի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Կա նոն նե րով սահ ման վում է ճա նա պար հա յին 
երթևե կու թյան միաս նա կան կարգ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում՝ կար գա-
վո րե լով (...) կան գառ և կա յա նում, (...) իրա կա նաց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե-
րը, ինչ պես նաև երթևե կու թյու նը կար գա վո րող նշան նե րը:

Կա նոն նե րի «ԿԱՆԳԱՌԸ ԵՎ ԿԱՅԱՆՈՒՄԸ» վեր տա ռու թյամբ IX բաժ նի 78-րդ կե-
տի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կան գա ռը և կա յա նու մը թույ լատր վում է 
ճա նա պար հի աջ մա սում՝ մայ թի մոտ կամ կող նա կին, դրանց բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ 
երթևե կե լի մա սի եզ րին: Կա նոն նե րի 81-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քում կա յա նու մը 
թույ լատր վում է նաև մայ թեզ րին:

Կա նոն նե րի 79-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րում, երթևե կե լի մա սի ձախ կող-
մում կան գառ ու կա յա նում թույ լատր վում է՝

1) յու րա քանչ յուր ուղ ղու թյամբ մեկ երթևե կե լի գո տի ունե ցող, մեջ տե ղում տրամ վա յի 
գծեր չու նե ցող ճա նա պարհ նե րին.

2) միա կողմ երթևե կու թյան ճա նա պարհ նե րին (3,5 տ  ավե լի թույ լատ րե լի առա վե լա-
գույն զանգ ված ունե ցող բեռ նա տար ավ տո մո բիլ նե րին թույ լատր վում է միայն կան գառ՝ 
բեռ նե լու կամ բեռ նա թա փե լու, ինչ պես նաև ուղևո րի նստե լու կամ իջ նե լու հա մար):

Կա նոն նե րի 80-րդ կե տի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջո ցը տե ղա կա յել թույ-
լատր վում է երթևե կե լի մա սի եզ րին զու գա հեռ մեկ շար քով՝ բա ցա ռու թյամբ այն տե ղե րի 
(երթևե կե լի մա սի տե ղա յին լայ նա ցում), որ տեղ գծանշ մամբ թույ լատր ված են տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի դա սա վոր ման այլ ձևեր: Առանց կո ղա յին կցոր դի եր կա նիվ տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րը թույ լատր վում է կանգ նեց նել եր կու շար քով:

Կա նոն նե րի 81-րդ կե տի հա մա ձայն՝ երթևե կե լի մա սին սահ մա նա կից մայ թեզ րին կա-
յան ման նպա տա կով կանգ նեց նել թույ լատր վում է միայն թեթև մար դա տար ավ տո մո բիլ-
նե րը, մո տո ցիկլ նե րը, մո պեդ նե րը և հե ծա նիվ նե րը՝ 6.4՝ «Կա յան ման տեղ» նշա նի և 8.6.2, 
8.6.3, 8.6.6-8.6.9՝ «Տ րանս պոր տա յին մի ջո ցի կանգ նեց ման ձևը կա յան ման տե ղե րում» ցու-
ցա նակ նե րից որևէ մե կի առ կա յու թյան դեպ քում:

Կա նոն նե րի 82-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բնա կա վայ րե րից դուրս եր կա րատև հանգս տի, 
գի շե րա կա ցի և այլ նպա տակ նե րով կա յա նել թույ լատր վում է միայն դրանց հա մար նա խա-
տես ված հրա պա րակ նե րում կամ ճա նա պար հի սահ ման նե րից դուրս:

Կա նոն նե րի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 84-
րդ կե տի հա մա ձայն՝ կան գառն ար գել վում է՝

1) մայ թե րին, բա ցա ռու թյամբ 61-րդ կե տում նշված դեպ քե րի, ինչ պես նաև տրամ վա յի գծե-
րի վրա և ան մի ջա պես դրանց մոտ, եթե դա խո չըն դո տում է տրամ վայ նե րի երթևե կու թյու նը.

2) եր կա թու ղա յին գծանց նե րի վրա, թու նել նե րում, ինչ պես նաև էս տա կադ նե րի, կա-
մուրջ նե րի, ուղե կա մուրջ նե րի վրա և  դրանց տակ.

3) այն վայ րե րում, որ տեղ կանգ նած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի և հոծ գծի (բա ցա ռու-
թյամբ երթևե կե լի մա սի եզ րը ցույց տվող) կամ բա ժա նա րար գո տու կամ երթևե կե լի մա սի 
հա կա ռակ կող մի եզ րի կամ որևէ ար գել քի միջև տա րա ծու թյու նը 3 մ պա կաս է.

4) հե տիոտ նա յին ան ցում նե րի վրա և երթևե կե լի մա սի հետ հե տիոտ նա յին ան ցում նե-
րի շփման եզ րե րից (դե պի երթևե կե լի մա սեր) 5 մ պա կաս վայ րում.

5) երթևե կե լի մա սի վրա՝ ճա նա պար հի այն վտան գա վոր շրջա դար ձե րին և եր կայ նա-
կան պրո ֆի լի ուռու ցիկ բեկ վածք նե րին մո տիկ, որ տեղ ճա նա պար հի տե սա նե լիու թյու նը 
թե կուզ մեկ ուղ ղու թյամբ պա կաս է 100 մ-ից.
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6) խաչ մե րուկ նե րում, երթևե կե լի մա սե րի հատ ման վրա և հատ վող երթևե կե լի մա սի 
եզ րից 5 մ պա կաս վայ րում՝ բա ցա ռու թյամբ երթևե կե լի մա սե րի եռա կողմ հատ ման հոծ 
գծով կամ բա ժա նա րար գո տիով առանձ նաց ված կող մի վրա (շա րու նա կու թյուն չու նե ցող 
կող մի դի մաց).

7) 1.17 գծանշ մամբ նշված ընդ հա նուր օգ տա գործ ման տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
կան գա ռի կե տե րից կամ, այդ գծանշ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում, ընդ հա նուր օգ տա-
գործ ման տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կան գա ռի կամ տաք սի նե րի կա յան ման տե ղե րի 
ցու ցիչ նե րից 15 մ մոտ.

8) այն վայ րում, որ տեղ տրանս պոր տա յին մի ջո ցը թույլ չի տա երթևե կու թյան մաս նա-
կից նե րին տես նե լու լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րը, ճա նա պար հա յին նշան նե րը կամ որևէ 
այլ կերպ կսահ մա նա փա կի տե սա նե լիու թյու նը մյուս տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա-
րորդ նե րի ու հե տիոտ նե րի հա մար:

Կա նոն նե րի 85-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ընդ հա նուր օգ տա գործ ման տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի կան գառն ար գել վում է նաև ընդ հա նուր օգ տա գործ ման տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի կան գա ռի կե տե րի տա րած քից դուրս՝ բա ցա ռու թյամբ հար կադր ված կան գա ռի 
դեպ քե րի:

Կա նոն նե րի 86-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա յա նումն ար գել վում է՝
1) կան գառն ար գել ված վայ րում.
2) բնա կա վայ րե րից դուրս՝ 2.1. «Գլ խա վոր ճա նա պարհ» ճա նա պար հա յին նշա նով 

նշված ճա նա պարհ նե րի երթևե կե լի մա սի վրա.
3) եր կա թու ղա յին գծանց նե րին 50 մ-ից մոտ:
Միևնույն ժա մա նակ, Կա նոն նե րի XXI բաժ նով նա խա տես վել են նաև ճա նա պար հա-

յին նշան նե րը և գծան շում նե րը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կա նոն նե րի 
167-րդ կե տով սահ ման ված են նաև ար գե լող նշան նե րը, որոնք, ըստ թիվ 955-Ն որոշ ման 
հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի, բնո րոշ վում են որ պես երթևե կու թյան որո շա կի սահ մա նա փա կում-
ներ մտցնող կամ վե րաց նող նշան ներ: Դ րան ցից է նաև 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» 
ճա նա պար հա յին նշա նը, որով ար գել վում են տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կան գառն ու 
կա յա նու մը:

Վե րը նշված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ Կա նոն նե րով հստակ սահ ման վել են այն վայ րե րը, որ տեղ թույ լատր վում 
և ար գել վում են կան գա ռը և (կամ) կա յա նու մը: Միևնույն ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ որոշ դեպ քե րում կա րող է անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա նալ Կա նոն նե րով 
ուղ ղա կիո րեն չար գել ված վայ րե րում բա ցա ռել տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի կան գա ռը և 
(կամ) կա յա նու մը, Կա նոն նե րով սահ ման վել է հնա րա վո րու թյուն ճա նա պար հա յին նշան-
նե րի, այդ թվում՝ 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի, և գծան շում նե րի 
կի րառ մամբ ար գե լել կան գառն այն վայ րե րում, որ տեղ կան գառ և (կամ) կա յա նում կա տա-
րե լու ար գելք Կա նոն նե րով նա խա տես ված չէ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ թե՛ կան գա ռի և կա յան ման կա նոն նե րով, 
թե՛ ճա նա պար հա յին նշան նե րով, այդ թվում՝ 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա-
պար հա յին նշա նով, և գծան շում նե րով սահ ման ված՝ որո շա կի վայ րում կան գա ռի և 
(կամ) կա յան ման ար գել քի չպահ պա նումն առա ջաց նում է վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն։

Այս պես, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից ճա նա-
պար հա յին նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը՝ 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա-
պա տի կի չա փով:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի՝ 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 21-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ տրանս պոր տա յին 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 անհ րա ժեշ տու թյու նը կապ ված 
չէ տրանս պոր տա յին մի ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղևո րի առող ջա կան 
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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 հնգա պա տի կի չա փով:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ Վար չա կան իրա-
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նում ճա նա պար հա յին նշան նե րի կամ գծան շում նե րի պա-
հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար, որոնք սահ ման ված են թիվ 955-Ն որոշ ման հա վել ված 1-ի 
Ձև 1-ի և Ձև 2-ի դրույթ նե րով, մինչ դեռ նույն հոդ վա ծի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 
պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 21-րդ մա սը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ-
մա նում կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար, որոնք սահ ման ված 
են Կա նոն նե րի 78-86-րդ կե տե րով: Այ սինքն՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն կա րող է կի րառ վել միայն այն դեպ քում, երբ վա րոր դը չի են թարկ վել 
ճա նա պար հա յին նշան նե րի (այդ թվում՝ 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին 
նշա նի) կամ գծան շում նե րի պա հանջ նե րին, իսկ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ 21-րդ մա սով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կա-
րող է կի րառ վել, երբ վա րոր դը խախ տել է կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը: Ընդ 
որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ կան գա ռի և (կամ) կա յան ման 
կա նոն ներն իրա վա կան նոր մեր են, այ սինքն՝ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով (թիվ 955-Ն 
որո շում) անո րոշ թվով ան ձանց հա մար սահ ման ված վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն ներ, 
որոնց պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հետևան քը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու-
թյուն կի րա ռելն է, մինչ դեռ Կա նոն նե րի 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին 
նշա նը ոչ թե կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն (ի րա վա կան նորմ) է, այլ՝ «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սով նա խա տես ված այլ ձևի վար չա կան ակտ, որի պա հան ջը չկա տա րե լը պա րու նա կում 
է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մասով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը, ուս տի, վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն է առա ջաց նում հենց այդ մա սի հա մա ձայն։

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 
Քրիս տի նա Գևորկ յա նի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է ան-
վա վեր ճա նա չել Ո րո շու մը: Նշ ված վար չա կան ակ տով Ք րիս տի նա Գևորկ յա 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 բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 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 ջի նիս սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ-
կա նող «LAND ROVER» մակ նի շի «23 US 603» հա մա րա նի շի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի 
վա րոր դը 14.08.2015 թվա կա նին՝ ժա մը 18:24-ին, Երևան քա ղա քի Մաշ տոց/Իսա հակ յան 
խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի կա տա րել թիվ 955-Ն որոշ մամբ սահ ման ված 3.27 «Կան գառն 
ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը:

Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ք րիս տի նա Գևորկ յա նի հայ ցը հետևյալ պատ ճա ռա բա-
նու թյուն նե րով. նախ, Դա տա րա նը գտել է, որ 12.08.2016 թվա կա նին Երևա նի քա ղա քա պե-
տա րա նի կող մից ներ կա յաց ված գրու թյամբ հաս տատ վում է այն փաս տը, որ Երևան քա-
ղա քի Մաշ տոց/Իսա հակ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծը 14.08.2015 թվա կա նին ժա մը 18:24-ին 
հան դի սա ցել է վճա րո վի ավ տո կա յա նա տե ղի՝ կար միր գծանշ մամբ, և որ 14.08.2015 թվա-
կա նի դրու թյամբ Երևան քա ղա քի Մաշ տոց/Իսա հակ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում առ կա 
են եղել եր կու իրա րա մերժ վար չա կան ակ տեր՝ «կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին 
նշա նի և «կան գա ռը թույ լատր վում է՝ տե ղա կան տուր քի վճար ման պայ ման նե րում» գետ-
նանշ ման տես քով: Դա տա րա նի վճռի հա մա ձայն՝ տվյալ պա րա գա յում Ք րիս տի նա Գևորկ-
յա նի կող մից կան գա ռի կա տա րու մը չէր կա րող գնա հատ վել որ պես ճա նա պար հա յին 
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երթևե կու թյան կա նո նի խախ տում՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հա վա սար իրա-
վա բա նա կան ուժ ունե ցող մեկ այլ վար չա կան ակ տով կան գա ռի կա տա րու մը նույն վայ-
րում հաս տատ վել էր որ պես թույ լատ րե լի և իրա վա չափ վար քա գիծ:

Բա ցի այդ, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա-
պար հա յին նշա նի պա հան ջը չպահ պա նե լը չի հա մա պա տաս խա նում օրենսգրքի 124-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով նկա րագրված ճա նա պար հա յին նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին 
գծան շում նե րի պա հանջ նե րը կա նոն նե րը խախ տե լու հատ կա նի շին։ Նշ ված արարքն 
առա վել հա մա պա տաս խա նում է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի հատ կա նիշ նե րին»։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Ծա ռա յու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը, ան փո փոխ 
է թո ղել Դա տա րա նի 24.11.2016 թվա կա նի վճի ռը՝ հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի 
եզ րա հան գումն առ այն, որ «վար չա կան մար մի նը են թադր յալ իրա վա խախտ ման հա-
մար սխալ հիմք է կի րա ռել։ (...) 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի 
պա հան ջը չպահ պա նե լը չի հա մա պա տաս խա նում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բեր յալ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նկա րագրված ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը կա նոն նե րը խախ տե լու 
հատ կա նի շին»: 

Միևնույն ժա մա նակ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 12.08.2016 թվա կա նին 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից ներ կա յաց ված գրու թյունն իր բո վան դա կու թյամբ 
ընդ հան րա կան բնույ թի է, և  դրա նով որևէ կերպ չի հաս տատ վում այն հան գա ման քը, որ 
հայց վո րի վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի կա յան ման վայ րը ևս գծանշ ված է վճա րո վի 
ավ տո կա յա նա տե ղիի հա մար սահ ման ված գծանշ մամբ։ Ուս տի, Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
թե պետ այդ առու մով Ծա ռա յու թյան բո ղո քը հիմ նա վոր է հա մա րել, սա կայն ար ձա նագ-
րել է, որ այն չի կա րող հիմք հան դի սա նալ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բե կա նե լու 
հա մար։

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մա դրե 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. 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով 
Ք րիս տի նա Գևորկ յա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 3.27 «Կան-
գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար՝ հիմք ըն դու-
նե լով Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սը: Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից Ծա ռա յու թյան Ո րոշ ման ան վա վեր ճա-
նաչ ման հիմք է հան դի սա ցել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի 
թիվ 955-Ն որոշ մամբ սահ ման ված 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա-
նի պա հան ջը չպահ պա նե լը չի հա մա պա տաս խա նում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նկա րագրված ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րի կա նոն նե րը խախ տե լու 
հատ կա նի շին: 

Մինչ դեռ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րոշ ման հի ման վրա 
Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Ո րո շումն իրա վա չափ է, քա նի որ Երևան քա-
ղա քի Մաշ տոց/Իսա հակ յան խաչ մե րու կի այն հատ վա ծում, որ տեղ կա տար վել է Ք րիս-
տի նա Գևորկ յա նին վե րագրվող իրա վա խախ տու մը, տե ղադր ված է 3.27 «Կան գառն 
ար գել վում է» ճա նա պա հա յին նշա նը, և տվ յալ տա րած քում կան գա ռի ար գել ման հիմք 
է հան դի սա նում հենց վե րոնշ յալ նշա նը, այլ ոչ թե Կա նոն նե րի 78-86-րդ կե տե րը, ին չը 
նշա նա կում է, որ Ք րիս տի նա Գևորկ յա նին վե րագրվող իրա վա խախ տու մը կա տա րե լու, 
այն է՝ 3.27 «Կան գառն ար գել վում է» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու պա-
րա գա յում, այդ արար քը պա րու նա կում է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման հատ կա-
նիշ ներ, հետևա բար իրա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ 
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հոդ վա ծի հենց 1-ին մա սի հա մա ձայն: Այ սինքն՝ Ծա ռա յու թյու նը, Ք րիս տի նա Գևորկ յա նին 
վե րագրվող արար քը որա կե լով որ պես Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 124-րդ 
հոդ վա ծի ոչ թե 21-րդ, այլ՝ 1-ին մա սով նա խա տես ված իրա վա խախ տում, գոր ծել է իրա-
վա չա փո րեն, որ պի սի հան գա ման քը վե րը նշված իրա վա նոր մե րի սխալ մեկ նա բան ման 
արդ յուն քում ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից: 

Այս պի սով, սույն 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա 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՝ վե րա քննիչ 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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու-
րա քանչ յուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք։ Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն էա 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 ցիա յի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր է, հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման 
տե սանկ յու նից։ 

Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 
սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա-
տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ 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 որո շում նե րից մե կում ար տա հայ-
տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շում, որ եթե վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր-
յալ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման գոր ծե րով պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի վե րա-
քննիչ բո ղո քի հի ման վրա օրեն քի ուժով պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու-
նից ազատ ված սուբ յեկ տի հայ ցը վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի կող մից մերժ վում 
է, ապա վեր ջինս չպետք է կրի պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի կող մից վե րա քննիչ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վճար ված կամ վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 
հա տուց ման պար տա կա նու թյուն (տե՛ս Գա գիկ Ավե տիս յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 
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«Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/1390/05/17 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի որո շու մը)։

Հաշ վի առ նե լով, որ ոչ առևտ րա յին 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 բեր յալ հա մա պա տաս խան լիա զոր ված մար մին-
նե րի ըն դու նած որոշ ման դեմ բո ղոք նե րով օրեն քի ուժով ազատ ված են պե տա կան տուրք 
վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից՝ դա տա կան բո ղո քարկ ման բո լոր փու լե րում, Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև 
այն դեպ քում, երբ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ վար չա կան ակ տի վի-
ճարկ ման գոր ծե րով պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի վճռա բեկ բո ղո քի հի ման վրա 
օրեն քի ուժով պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից ազատ ված սուբ յեկ տի 
հայ ցը ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տի բե կան ման և փո փոխ ման արդ յուն քում 
մերժ վում է վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից։ Այլ կերպ ասած՝ վար չա կան իրա վա խախ տում-
նե րի վե րա բեր յալ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հա-
մար սահ ման ված պե տա կան տուր քից օրեն քի ուժով ազատ ված հայց վո րի վրա չի կա-
րող դրվել պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի կող մից վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյուն՝ ան կախ այդ 
վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում գոր ծի ելքն ի վնաս հայց վո րի փոխ վե լու հան-
գա ման քից:

Հաշ վի առ նե լով, որ Ք րիս տի նա Գևորկ յա նը, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
22-րդ հոդ վա ծի «թ» կե տի 6-րդ պար բե րու թյան ուժով ազատ ված է սույն գոր ծով դա տա-
րան դի մե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քից, նրա կող մից ներ կա յաց ված հայ ցը 
են թա կա է մերժ ման, իսկ սույն գոր ծով վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու 
հա մար Ծա ռա յու թյան կող մից վճար ված օրեն քով սահ ման ված չա փով պե տա կան տուր-
քի փոխ հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը չի կա րող դրվել Ք րիս տի նա Գևորկ յա նի վրա, 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցա դի մում, վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք-
ներ ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգրյա 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

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 
26.12.2017 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել. Ք րիս տի նա Գևորկ յա նի հայցն ընդ դեմ ՀՀ 
ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան՝ 31.08.2015 թվա կա նի 
«Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1503545128 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին, մեր ժել:

2. Հայ ցա դի մում, վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հա մար պե տա կան 
տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան  
դա տա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7748/05/18  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7748/05/18
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգս յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Առա քել յան  

Ք. Մ կո յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով Վար դան Մկրտչ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ Վար դան 
Մկրտչ յա նի հայ ցի ընդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան «Ճա նա-
պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն)՝ որո շումն ան վա-
վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Վար դան Մկրտչ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա-

ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որո շու մը, ինչ պես նաև Ծա ռա յու թյու նից 
բռնա գան ձել 50.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սի հա-
տուց ման գու մար:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
23.11.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:
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ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 12.12.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Վար դան Մկրտչ յա նի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 23.11.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վար դան Մկրտչ յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քով.
Բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է 

էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի միա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար.

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Բո ղո քում բարձ րաց ված այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե կա րո՞ղ է ան ձը վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել այն նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, որը ՀՀ 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված չէ, առ կա է իրա վուն քի զար գաց ման խնդիր։

Բա ցի այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 04.05.2018 թվա կա նին թիվ 
ՎԴ/2302/05/18, ինչ պես նաև ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 26.07.2019 
թվա կա նին թիվ ՎԴ/8394/05/18, 07.11.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/3146/05/18 և 08.11.2019 
թվա կա նին թիվ ՎԴ/5135/05/18 վար չա կան գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տե րում 
սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քում վկա յա կոչ ված Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և իրա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի «Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տ րանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գոր ծումն ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի և պայ ման նե րի 
ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 955-Ն որո շու մը (այ սու հետ՝ Ո րո շում 1) կի րառ վել են 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որոշ ման մեջ նույն նոր մե րին տրված մեկ-
նա բա նու թյա նը հա կա սող մեկ նա բա նու թյամբ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան կամ 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը.
1) Վար դան Մկրտչ յա նը, 05.05.2018 թվա կա նին վա րե լով «BMW» մակ նի շի 35AX162 

պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան, Երևան քա ղա քի Բաղ րամ յան պո ղո տա յով իջ նե-
լիս նույն պո ղո տա-Երզնկ յան փո ղոց խաչ մե րու կում ձախ շրջա դարձ է կա տա րել դե պի 
Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց: Այդ վայ րում տե ղադր ված «ճա նա պար հա յին նշան»-ի վրա 
պատ կեր ված է երթևե կու թյան երեք գո տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում 
է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել հե տա դարձ, մեջ տե ղի գո տում՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ 
եզ րա յին գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել աջ շրջա դարձ (գ.թ. 5 և 17).

2) Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Վար դան Մկրտչ յա նի նկատ մամբ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա-
նի թիվ 1808059112 որոշ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով, այն բա նի 
հա մար, որ խախ տել է Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու-
թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նը՝ երթևե կել է այդ նշա նով տվյալ գո տու 
հա մար չթույ լատր ված ուղ ղու թյամբ (գ.թ. 5).

3) Ծա ռա յու թյան պե տի 20.06.2018 թվա կա նի թիվ 17-13-63422-18/17-13-1907 որոշ մամբ 
Ծա ռա յու թյան «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1808064915, 1808059112, 
1808058546,1808053826, 1808053177, 1808049543, 1808040552 որո շում նե րը թողն վել են 
ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղո քը՝ առանց բա վա րար ման (գ.թ. 6).
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4) ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 04.05.2018 թվա կա նին թիվ ՎԴ/2302/05/18 վար-
չա կան գոր ծով կա յաց ված՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռում, ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի կող մից 26.07.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/8394/05/18, 07.11.2019 թվա կա նին թիվ 
ՎԴ/3146/05/18 և 08.11.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/5135/05/18 վար չա կան գոր ծե րով կա յաց-
ված՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած որո շում նե րում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և Ո րո շում 1-ը, ըստ էու թյան, կի րառ վել 
են նաև այն մեկ նա բա նու թյամբ, որ հա մա պա տաս խան ճա նա պար հա յին նշա նը, որի պա-
հան ջը վա րոր դը չի կա տա րել, Ո րո շում 1-ով հաս տատ ված չէ, չի հա մա պա տաս խա նում այդ 
որոշ մա նը, հետևա բար, այդ նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լը չի կա րող հան գեց նել Վար չա-
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-
ման ված պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց մա նը, իսկ այդ նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ վար չա կան 
ակ տը ոչ իրա վա չափ է և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման (հիմք՝ «www.datalex.am» դա-
տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ):

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 բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ այլ գոր ծե րով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րում (ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նի կող մից 04.05.2018 թվա կա նին թիվ ՎԴ/2302/05/18, ինչ պես նաև ՀՀ վե րա քննիչ 
վար չա կան դա տա րա նի կող մից 26.07.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/8394/05/18, 07.11.2019 թվա-
կա նին թիվ ՎԴ/3146/05/18 և 08.11.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/5135/05/18 վար չա կան գոր ծե-
րով կա յաց ված դա տա կան ակ տեր) Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և Ո րո շում 1-ը կի րառ վել են հա կա սող մեկ նա բա-
նու թյամբ: Ուս տի, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի վա րորդ նե րին ճա նա պար հա յին նշան նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը կա րող 
է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
հիմ քով են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը 
չկա տա րե լու հա մար, եթե այդ ճա նա պար հա յին նշա նի պատ կե րը հաս տատ ված չէ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 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, սո ցիա լիս տա կան սե փա կա նու թյան, քա ղա քա ցի նե րի իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի, կա ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, 
մե ղա վոր (դի տա վոր յալ կամ անզ գույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, 
որի հա մար օրենս դրու 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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը առա ջաց նում է 
տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով:

Ո րո շում 1-ի 51-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ոչ ռել սագ նաց տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար երթևե կու թյան գո տի նե րի քա նա կը որոշ վում է գծանշ մամբ և (կամ) 5.15.1՝ «Երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով», 5.15.2՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տիով», 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 403

5.15.7՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյու նը գո տի նե րով» և 5.15.8 «Գո տի նե րի քա նա կը» նշան նե-
րով, իսկ եթե դրանք բա ցա կա յում են, ապա վա րորդ նե րի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով երթևե-
կե լի մա սի լայ նու թյու նը, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի եզ րա չա փե րը և  դրանց միջև անհ-
րա ժեշտ միջ կո ղա յին տա րա ծու թյու նը:

Ո րո շում 1-ի 167-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հա յին նշան նե րը բա ժան վում են 8 
խմբի՝

1) նա խազ գու շաց նող.
2) առա վե լու թյան.
3) ար գե լող.
4) թե լա դրող.
5) հա տուկ թե լա դրան քի.
6) տե ղե կատ վու թյան.
7) սպա սարկ ման.
8) լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան (ցու ցա նակ ներ):
Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա տուկ թե լա դրան քի նշան-

նե րը մտցնում կամ վե րաց նում են երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ ներ:
Նույն Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. կե տի հա մա ձայն՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը 

գո տի նե րով», գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ դրան ցից 
յու րա քանչ յու րով: Այդ նշա նի պատ կե րը հետևյալն է՝ նշա նի վրա պատ կեր ված է երեք գո-
տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել ձախ 
շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տում՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել աջ 
շրջա դարձ:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.10.2006 թվա կա նի «Ճա նա պար հա յին լու սա ցույց նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը և ճա-
նա պար հա յին նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա-
կայ ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1699-Ն որոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ո րո շում 
2) հաս տատ ված «Ճա նա պար հա յին նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի-
րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը» Հա վել ված 3-ի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րին, բնա կա վայ րե րի փո ղոց նե րում 
(այ սու հետ՝ ճա նա պարհ ներ) կի րառ վում են նշան նե րի հետևյալ խմբե րը՝

ա) նա խազ գու շաց նող,
բ) առա վե լու թյան,
գ) ար գե լող,
դ) թե լա դրող,
ե) հա տուկ թե լա դրան քի,
զ) տե ղե կատ վա կան,
է) սպա սարկ ման,
ը) լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան նշան ներ (ցու ցա նակ ներ):
Նույն Հա վել վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ (...) Ն շան նե րի մեջ փո փո խու թյուն նե րի կա-

տար ման դեպ քում դրանք չպետք է փո խեն նշան նե րի հիմ նա կան բնու թագ րե րը: Ն շան նե-
րի խմբե րի, նշան նե րի վրա պատ կեր նե րի, պա րա մետ րե րի փո փո խու թյուն նե րը, նշան նե-
րի թվի ավե լաց ման և այլ ազ դան շան նե րի փո փո խու թյուն նե րը հաս տա տում է Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

Վե րը նշված 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 թյու նից՝ մի դեպ քում, ամ բողջ հոդ ված նե րի, իսկ մյուս 
դեպ քում, ամ բողջ բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տե րի դրույթ նե րից ել նե լով, նաև ի կա տա րումն որոնց ըն դուն վել են Ո րո շում 1-ը և Ո րո-
շում 2-ը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցի վա րոր դի կա տա րած արար քը վար չա կան իրա վա խախ տում հա մա րե լու և նրան 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման 
է, որ նա կա տա րած չլի նի տվյալ դեպ քում ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը: Ընդ որում, 
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ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը սպա ռիչ սահ մա նել է այդ ճա նա պար հա յին նշան նե րի ցան կը՝ դրա 
մեջ նե րա ռե լով նաև հա տուկ թե լա դրան քի ճա նա պար հա յին նշան նե րի խում բը, որոնց 
մի ջո ցով մտցվում կամ վե րաց վում են երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ ներ: Այդ խմբին է 
դաս վում նաև «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նը, 
որի մի ջո ցով նշվում են գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ 
դրան ցից յու րա քանչ յու րով: Այս պես՝ այդ նշա նի վրա պատ կեր ված է երթևե կու թյան երեք 
գո տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել 
ձախ շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել 
աջ շրջա դարձ: Ավե լին՝ ոչ ռել սագ նաց տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար երթևե կու-
թյան գո տի նե րի քա նա կը որոշ վում է գծանշ մամբ և (կամ) 5.15.1՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու-
թյուն նե րը գո տի նե րով, 5.15.2՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տիով», 5.15.7՝ «Երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյու նը գո տի նե րով» և 5.15.8 «Գո տի նե րի քա նա կը» նշան նե րով՝ դրանց առ-
կա յու թյան դեպ քում: Այս պես՝ որ պես զի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դի կա տա րած 
արար քը հա մար վի «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա-
նի խախ տում և նա Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով են թարկ վի վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, անհ րա ժեշտ 
է, որ նա կա տա րած չլի նի հենց 5.15.1 «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա-
նի պա հանջ նե րը: Ավե լին՝ չի թույ լատր վում նշան նե րի մեջ այն պի սի փո փո խու թյուն նե-
րի կա տա րու մը, որոնք փո խում են նշան նե րի հիմ նա կան բնու թագ րե րը, իսկ նշան նե րի 
խմբե րի, նշան նե րի վրա պատ կեր նե րի, պա րա մետ րե րի փո փո խու թյուն նե րը, նշան նե րի 
թվի ավե լաց ման և այլ ազ դան շան նե րի փո փո խու թյուն նե րը պետք է հաս տատ վեն Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի կի րա ռու մը սույն գոր ծի փաս տե
րի նկատ մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վար դան Մկրտչ յա նը, 05.05.2018 թվա կա նին 
վա րե լով «BMW» մակ նի շի 35AX162 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան, Երևան քա ղա-
քի Բաղ րամ յան պո ղո տա յով իջ նե լիս նույն պո ղո տա-Երզնկ յան փո ղոց խաչ մե րու կում 
ձախ շրջա դարձ է կա տա րել դե պի Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց: Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Վար դան 
Մկրտչ յա նի նկատ մամբ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որոշ մամբ 
նշա նակ վել է տու գանք 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով այն բա նի հա մար, որ խախ տել է Ո րո շում 
1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար-
հա յին նշա նը՝ երթևե կել է այդ նշա նով տվյալ գո տու հա մար չթույ լատր ված ուղ ղու թյամբ:

Վար դան Մկրտչ յա նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա-
յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որո շու մը:

Դա տա րա նը, հե տա զո տե լով գոր ծում առ կա տե սան յու թե րը և տե սան յու թե րից հան-
ված լու սան կա րը, ար ձա նագ րել է, որ «դրան ցում առ կա 5.15.1 ճա նա պար հա յին նշա նի ձախ 
երթևե կե լի գո տիով որ պես երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նշված է հե տա դարձ 
և դե պի ուղիղ ուղ ղու թյուն նե րը, մինչ դեռ հայց վո րի վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցը 
երթևե կել է դե պի ձախ, ուս տի (…) «BMW» մակ նի շի 35AX162 հա մա րա նի շի տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցի վա րոր դը 05.05.2018 թվա կա նին ժա մը 17:58-ին ք. Երևան, Վ. Համ բար-
ձում յան /Երզնկ յան/ Բաղ րամ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի պահ պա նել Ո րո շում 1-ով 
սահ ման ված 5.15.1 «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա-
նի պա հան ջը», «հայց վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րում առ կա է Վար չա կան իրա վա խա խտում-
նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված արար քը», 
«Ո րո շում 1-ի 5.15.1 ճա նա պար հա յին նշա նի բո վան դա կու թյու նից՝ «5.15.1. «Երթևե կու թյան 
ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ 
դրան ցից յու րա քանչ յու րով», բխում է, որ նշա նի վրա կա րող է նշվել երթևե կու թյան ցան կա-
ցած ուղ ղու թյուն այդ գո տիով», ու գտել է, որ առ կա չէ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ հոդ վա ծով որևէ հիմք թիվ 1808059112 
որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար։
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Վե րա քննիչ դա տա րա նը Վար դան Մկրտչ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժել է և Դա-
տա րա նի 23.11.2018 թվա կա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա-
րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը ու հա վե լե լով, որ նույ նիսկ այն դեպ քե րում, 
երբ ճա նա պար հա յին նշան նե րը երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի կող մից ըն կալ վում են որ-
պես երթևե կու թյան կա նոն նե րին հա կա սող, ապա, միևնույն է, վեր ջին ներս պար տա վոր 
են են թարկ վել այդ ճա նա պար հա յին նշա նի պա հանջ նե րին, բա ցի այդ, Երևան քա ղա քի Վ. 
Համ բար ձում յան /Երզնկ յան/ Բաղ րամ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում տե ղադր ված երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն ներ ցույց տվող ճա նա պար հա յին նշա նի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի պա հանջ նե րին, չի վի ճարկ վել, ին չը ևս վ կա յում է այն մա սին, որ 
այդ նշա նի պա հանջ նե րը են թա կա են եղել պար տա դիր կա տար ման։

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և Վե րա քննիչ դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է հետևյա լը.

Գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի հե տա զոտ մամբ պարզ վեց, որ վե րը նշված վայ րում 
տե ղադր ված «ճա նա պար հա յին նշան»-ի վրա, ի տար բե րու թյուն վե րը նշված Ո րո շում 1-ի 
Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա-
յին նշա նի, որ տեղ պատ կեր ված է երեք գո տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր-
վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել ձախ շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տուց՝ երթևե կել 
ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել աջ շրջա դարձ, այս տեղ ևս պատ կեր ված 
է երեք գո տի, սա կայն ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ 
կա տա րել հե տա դարձ, մեջ տե ղի գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ 
երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել աջ շրջա դարձ: Այ սինքն՝ Ո րո շում 1-ով հաս տատ ված Հա-
վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին 
նշա նի մեջ՝ հաս տատ վա ծի հա մե մատ, կա տար վել է փո փո խու թյուն, որով փոխ վել է նշա-
նի վրա յի պատ կե րը, պա րա մետ րը՝ առանց ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ման, 
որն ան թույ լատ րե լի է:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 39-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մարդն ազատ է անե լու այն ամե-
նը, ին չը չի խախ տում այ լոց իրա վունք նե րը և չի հա կա սում Սահ մա նա դրու թյա նը և օրենք-
նե րին: Ոչ ոք չի կա րող կրել պար տա կա նու թյուն ներ, որոնք սահ ման ված չեն օրեն քով:

«Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան անվ տան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կի ցը պար-
տա վոր է պահ պա նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հաս տա տած ճա-
նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը (...):

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյու-
նը, Վար դան Մկրտչ յա նին վե րագ րե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու-
թյան կող մից չհաս տատ ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում և 
նրան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լով այդ «ճա նա պար հա-
յին նշան»-ի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, Վար դան Մկրտչ յա նի վրա դրել է օրեն քով 
չնա խա տես ված պար տա կա նու թյուն, քա նի որ վեր ջինս, որ պես ճա նա պար հա յին երթևե-
կու թյան մաս նա կից, ունի ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան այն կա նոն նե րը պահ պա նե լու 
պար տա կա նու թյուն, որոնք հաս տատ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյան կող մից:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ 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 ինք նա 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՝
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1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյամբ (այ սու հետ՝ Սահ մա նա դրու թյուն), մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով ամ րագրված իրա վունք նե րը և 
ազա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, եթե

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց-
ման հա մար,

բ. չեն ապա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ իրա վունք նե րի իրա կա նաց ման հա-
մար, սա կայն դրանք պետք է ապա հով վեին Սահ մա նա դրու թյան, մի ջազ գա յին պայ մա-
նագ րի, օրեն քի կամ այլ իրա վա կան ակ տի ուժով.

2) նրա վրա ոչ իրա վա չա փո րեն դրվել է որևէ պար տա կա նու թյուն.
3) նա վար չա կան կար գով ոչ իրա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան:
Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ յու րա քանչ յուր ֆի զի կա-

կան կամ իրա վա բա նա կան անձ ունի իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա-
վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան, այդ թվում նաև՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով սահ ման ված կար գով վար չա կան դա տա րան դի մե լու իրա վունք, եթե հա մա-
րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա 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 իր՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով ամ րագրված իրա վունք նե րը և 
ազա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, եթե իր վրա ոչ իրա վա չա փո րեն դրվել է որևէ պար տա կա-
նու թյուն կամ վար չա կան կար գով ոչ իրա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 օրենք-
նե րի պահ պան մա նը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է առ ոչինչ չհան դի սա ցող այն ոչ 
իրա վա չափ վար չա կան ակ տը, որն ըն դուն վել է օրեն քի խախտ մամբ, այդ թվում՝ օրեն քի 
սխալ կի րառ ման կամ սխալ մեկ նա բան ման հետևան քով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ոչ 
իրա վա չափ վար չա կան ակ տը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել այդ ակտն ըն դու նող վար չա-
կան մարմ նի կամ դրա վե րա դաս մարմ նի կող մից, ինչ պես նաև դա տա կան կար գով:

Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի և 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախտ մամբ, որ պի սի հան-
գա մանքն այդ վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք է, հետևա-
բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի՝ 
ան վա վեր ճա նաչ ման են թա կա չլի նե լու վե րա բեր յալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան-
գումն ան հիմն է:

Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ 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 նե րա ռում է նաև վար չա կան բո ղո-
քի վե րա բեր յալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հանջ, Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որոշ-
ման ան վա վե րու թյունն ինք նին հիմք է նաև այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման արդ-
յուն քում ըն դուն ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տը՝ Ծա ռա յու թյան պե տի «Ճա նա պար հա-
յին ոս տի կա նու թյան վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին թիվ 1808064915, 1808059112, 
1808058546, 1808053826, 1808053177, 1808049543, 1808040552 որո շում ներն ան փո փոխ, 
իսկ վար չա կան բո ղոքն առանց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 20.06.2018 թվա կա նի թիվ 
17-13-63422-18/17-13-1907 որո շու մը մաս նա կի՝ թիվ 1808059112 որոշ ման մա սով, ան վա վեր 
ճա նա չե լու հա մար։ 
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Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն բո ղո քի քննու
թյամբ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը հաս տատ վեց, որի պայ ման նե րում նմա նա տիպ փաս տա կան 
հան գա մանք նե րով գոր ծե րի քննու թյան դեպ քում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը և Ո րո շում 1ն  անհ րա ժեշտ է կի րա ռել սույն 
որոշ մամբ տրված մեկ նա 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 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 րա քննիչ 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 անհ րա 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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ-
յուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի 
լու ծումն էա 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 ցիա-
յի վե րոգրյալ հոդ վա ծով ամ րագրված՝ ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր: 
Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սանկ յու նից: Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև սույն գոր ծով 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 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 58-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սեր են՝ դա տա րա նի կող մից անհ րա-
ժեշտ ճա նաչ ված այլ ծախ սեր:

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Ն կա տի ունե նա լով այն, որ Վար դան Մկրտչ յանն ինչ պես սույն գոր ծով հայ ցա դի մու-
մը, այն պես էլ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը ներ կա յաց նե լիս մինչև 01.01.2020 թվա-
կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա-
ծի «թ» կե տի 6-րդ պար բե րու թյան ուժով ազատ ված է եղել պե տա կան տուր քի վճար ման 
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պար տա կա նու թյու նից և պե տա կան տուրք չի վճա րել ինչ պես հայ ցա դի մու մը դա տա րան 
ներ կա յաց նե լու, այն պես էլ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, հետևա բար հայ-
ցա պա հան ջը բա վա րար վե լու դեպ քում Ծա ռա յու թյու նը Հայկ Օհան յանն ընդ դեմ Երևա
նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/1115/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
30.11.2018 թվա կա նի որոշ մամբ ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում չի կա-
րող կրել ինչ պես հայ ցա դի մու մի, այն պես էլ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար 
սահ ման ված, սա կայն չվճար ված պե տա կան տուր քը պե տու թյա նը հա տու ցե լու պար տա-
կա նու թյուն:

Ն ման պայ ման նե րում սույն գոր ծով հայ ցա դի մում, վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ 
ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը պետք է հա մա-
րել լուծ ված:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վար դան Մկրտչ յա նի 
( Պատ վի րա տու) և ան հատ ձեռ նար կա տեր Մ հեր Հա կոբ յա նի ( Կա տա րող) միջև 13.07.2018 
թվա կա նին կնքված իրա վա խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա-
նագ րի 1.1, 1.2 և 2.1 կե տե րից հետևում է, որ Կա տա րո ղը պար տա վոր վել է Պատ վի րա տուին 
մա տու ցել իրա վա բա նա կան խորհր դատ վա կան վճա րո վի ծա ռա յու թյուն ներ սույն գոր ծով 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հար ցե րով, ին չը նե րա ռում է խորհր դատ վու-
թյան իրա կա նա ցում (15.000 ՀՀ դրամ), հայ ցա դի մու մի և այլ անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րի 
կազ մում և Պատ վի րա տուի ստո րագ րու թյամբ ներ կա յա ցում (ևս 15.000 ՀՀ դրամ), որոշ-
ման բո ղո քար կում ար տա դա տա կան և դա տա կան կար գով (ևս 20.000 ՀՀ դրամ), այ սինքն՝ 
ծա ռա յու թյան գի նը կազ մում է 50.000 ՀՀ դրամ։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ներ կա-
յա ցուց չի մի ջո ցով հան դես գա լը, որ պես կա նոն, պար տա դիր չէ, և դա տա վա րու թյան մաս-
նա կիցն իրա վունք ունի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու նաև ան ձամբ 
(ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)։ 

Միա ժա մա նակ, նկա տի ունե նա լով, որ տվյալ դեպ քում հայց վո րը, դա տա րա նում ինք-
նու րույն հան դես գա լու, դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ինք նու րույն կա տա րե լու 
նպա տա կով, իրա վա խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ-
մա նա գիր կնքե լով, օգտ վել է այլ ան ձի մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րից, Վճռա բեկ դա տա-
րա նը գտնում է, որ հայց վո րի կա տա րած (կա տա րե լիք) ծախ սը պետք է ճա նա չել անհ րա-
ժեշտ ծախս, այն նե րա ռել դա տա կան ծախ սե րի կազ մում և օրեն քով սահ ման ված կար գով 
բաշ խել դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար դան Մկրտչ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը 
են թա կա է բա վա րար ման, ին չի արդ յուն քում բա վա րար վում է նաև նրա ներ կա յաց րած 
հայ ցը, ուս տի, Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Վար դան Մկրտչ յա նի, ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 56-րդ, 58-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն, են թա կա է բռնա-
գանձ ման վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց րած անձ Վար դան Մկրտչ յա նի կող մից ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 58-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ կե տով նա խա տես-
ված գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սը։ Ընդ որում, հա տուց ման չա փը որո շե լիս 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում ծախ սե րի ող ջա միտ չա փը, որը որո շե լու չա փա-
նիշ նե րին ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է Անի Դավ թյանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա
նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/6377/05/15 վար չա կան 
գոր ծով 20.07.2017 թվա կա նի որոշ մամբ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայտ-
ված դիր քո րո շում նե րը վե րա բե րում են ներ կա յա ցուց չի վճա րի ող ջա միտ չա փը որո շե լուն, 
սա կայն դրանք կա րող են կի րառ վել նաև այն դեպ քում, երբ դա տա վա րու թյան մաս նա-
կիցն իր իրա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյունն իրա կա նաց նում է ոչ թե ներ կա յա-
ցուց չա կան, այլ միայն իրա վա խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վե լու մի ջո ցով։

Տվ յալ դեպ քում հիմք ըն դու նե լով սույն գոր ծի բար դու թյու նը, իրա վա խորհր դա տուի 
կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (հայ ցա դի մու մի, վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի 
կազ մում, ին չը հաս տատ վում է այդ դա տա վա րա կան փաս տաթղ թե րում առ կա գրա ռում-
նե րով), Վար դան Մկրտչ յա նի և ան հատ ձեռ նար կա տեր Մ հեր Հա կոբ յա նի միջև 13.07.2018 
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թվա կա նին կնքված իրա վա խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա-
նագ րով սահ ման ված՝ իրա վա խորհր դա տուին վճար ման են թա կա գու մա րի չա փի և վի-
ճարկ վող վար չա կան ակ տով առա ջադր ված տու գան քի գու մա րի չա փի հա րա բե րակ ցու-
թյու նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ ծախ սի ող ջա միտ չա փը կա րող է կազ-
մել հենց պայ մա նագ րում նշված 50.000 ՀՀ դրա մը: Հետևա բար Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ 
Վար դան Մկրտչ յա նի անհ րա ժեշտ է բռնա գան ձել 50.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես դա տա րա նի 
կող մից անհ րա ժեշտ ճա նաչ ված այլ ծախ սի հա տուց ման գու մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա-
նի 12.12.2019 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ Վար դան Մկրտչ յա նի հայ ցը բա վա-
րա րել՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-
նու թյուն» ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որո շու մը և «Ճա նա պար հա-
յին ոս տի կա նու թյան վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին թիվ 1808064915, 1808059112, 
1808058546, 1808053826, 1808053177, 1808049543, 1808040552 որո շում ներն ան փո փոխ, 
իսկ վար չա կան բո ղոքն առանց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 20.06.2018 թվա կա նի թիվ 
17-13-63422-18/17-13-1907 որո շու մը մաս նա կի՝ թիվ 1808059112 որոշ ման մա սով, ճա նա չել 
ան վա վեր:

2. Պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-

նու թյուն» ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Վար դան Մկրտչ յա նի բռնա գան ձել 50.000 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես դա տա րա նի կող մից անհ րա ժեշտ ճա նաչ ված այլ ծախ սի հա տուց ման գու մար:

4. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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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 տի կող մից թիվ ՎԴ/7748/05/18 վար չա կան գոր ծով  

03.07.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 03.07.2020 թվա կա նին քննե լով Վար դան 
Մկրտչ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ՝ ըստ Վար դան Մկրտչ յա նի հայ ցի ընդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա-
յու թյուն)՝ որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, նույն պա լա տի դա տա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել՝ բե կա նել ՀՀ 
վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ Վար-
դան Մկրտչ յա նի հայ ցը բա վա րա րել՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան 
«Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 
որո շու մը և «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյան վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին թիվ 
1808064915, 1808059112, 1808058546, 1808053826, 1808053177, 1808049543, 1808040552 
որո շում ներն ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղոքն առանց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 
20.06.2018 թվա կա նի թիվ 17-13-63422-18/17-13-1907 որո շու մը մաս նա կի՝ թիվ 1808059112 
որոշ ման մա սով, ճա նա չել ան վա վեր:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Եր վանդ 
Խունդ կար յանս և Մա մի կոն Դր մե յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ մամբ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, 
ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ 
մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Վար դան Մկրտչ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա-

ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որո շու մը, ինչ պես նաև Ծա ռա յու թյու նից 
բռնա գան ձել 50.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սի հա-
տուց ման գու մար:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
23.11.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 12.12.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Վար դան Մկրտչ յա նի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 23.11.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վար դան Մկրտչ յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 
հիմ նա վո րում նե րով

Բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է 
էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի միա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար.

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Բո ղո քում բարձ րաց ված այն հար ցի վե րա բեր յալ, թե կա րո՞ղ է ան ձը վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել այն նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, որը ՀՀ 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված չէ, առ կա է իրա վուն քի զար գաց ման խնդիր։

Բա ցի այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 04.05.2018 թվա կա նին թիվ 
ՎԴ/2302/05/18, ինչ պես նաև ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 26.07.2019 
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թվա կա նին թիվ ՎԴ/8394/05/18, 07.11.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/3146/05/18 և 08.11.2019 
թվա կա նին թիվ ՎԴ/5135/05/18 վար չա կան գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տե րում 
սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քում վկա յա կոչ ված Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և իրա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը և տ րանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի շա հա գոր ծումն ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի և պայ ման նե րի ցան կը հաս տա-
տե լու մա սին» թիվ 955-Ն որո շու մը (այ սու հետ՝ Ո րո շում 1) կի րառ վել են Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որոշ ման մեջ նույն նոր մե րին տրված մեկ նա բա նու թյա նը 
հա կա սող մեկ նա բա նու թյամբ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել նոր քննու թյան կամ փո փո խել 
այն՝ հայ ցը բա վա րա րել: 

3. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) Վար դան Մկրտչ յա նը, 05.05.2018 թվա կա նին վա րե լով «BMW» մակ նի շի 35AX162 
պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան, Երևան քա ղա քի Բաղ րամ յան պո ղո տա յով իջ նե-
լիս նույն պո ղո տա-Երզնկ յան փո ղոց խաչ մե րու կում ձախ շրջա դարձ է կա տա րել դե պի 
Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց: Այդ վայ րում տե ղադր ված «ճա նա պար հա յին նշան»-ի վրա 
պատ կեր ված է երթևե կու թյան երեք գո տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում 
է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել հե տա դարձ, մեջ տե ղի գո տում՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ 
եզ րա յին գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել աջ շրջա դարձ (գ.թ. 5 և 17).

2) Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Վար դան Մկրտչ յա նի նկատ մամբ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա-
կա նի թիվ 1808059112 որոշ մամբ նշա նակ վել է տու գանք 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով այն բա նի 
հա մար, որ խախ տել է Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու-
թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նը՝ երթևե կել է այդ նշա նով տվյալ գո տու 
հա մար չթույ լատր ված ուղ ղու թյամբ (գ.թ. 5).

3) Ծա ռա յու թյան պե տի 20.06.2018 թվա կա նի թիվ 17-13-63422-18/17-13-1907 որոշ մամբ 
Ծա ռա յու թյան «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1808064915, 1808059112, 
1808058546, 1808053826, 1808053177, 1808049543, 1808040552 որո շում նե րը թողն վել են 
ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղո քը՝ առանց բա վա րար ման (գ.թ. 6).

4) ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 04.05.2018 թվա կա նին թիվ ՎԴ/2302/05/18 վար-
չա կան գոր ծով կա յաց ված՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռում, ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի կող մից 26.07.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/8394/05/18, 07.11.2019 թվա կա նին թիվ 
ՎԴ/3146/05/18 և 08.11.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/5135/05/18 վար չա կան գոր ծե րով կա յաց-
ված՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած որո շում նե րում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և Ո րո շում 1-ը, ըստ էու թյան, կի րառ վել 
են նաև այն մեկ նա բա նու թյամբ, որ հա մա պա տաս խան ճա նա պար հա յին նշա նը, որի պա-
հան ջը վա րոր դը չի կա տա րել, Ո րո շում 1-ով հաս տատ ված չէ, չի հա մա պա տաս խա նում այդ 
որոշ մա նը, հետևա բար այդ նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լը չի կա րող հան գեց նել Վար չա-
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-
ման ված պա տաս խա նատ վու թյան առա ջաց մա նը, իսկ այդ նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ վար չա կան 
ակ տը ոչ իրա վա չափ է և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման (հիմք՝ «www.datalex.am» դա-
տա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ):

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 րել 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 
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1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ այլ գոր ծե րով ստո րա դաս 
դա տա րան նե րի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տե րում (ՀՀ վար չա կան դա-
տա րա նի կող մից 04.05.2018 թվա կա նին թիվ ՎԴ/2302/05/18, ինչ պես նաև ՀՀ վե րա քննիչ 
վար չա կան դա տա րա նի կող մից 26.07.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/8394/05/18, 07.11.2019 թվա-
կա նին թիվ ՎԴ/3146/05/18 և 08.11.2019 թվա կա նին թիվ ՎԴ/5135/05/18 վար չա կան գոր ծե-
րով կա յաց ված դա տա կան ակ տեր) Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և Ո րո շում 1-ը կի րառ վել են հա կա սող մեկ նա բա-
նու թյամբ: Ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի վա րորդ նե րին ճա նա պար հա յին նշան նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հա մար 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել ան-
դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը կա-
րող է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հիմ քով են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ճա նա պար հա յին նշա-
նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, եթե այդ ճա նա պար հա յին նշա նի պատ կե րը հաս տատ-
ված չէ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 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, սո ցիա լիս տա կան սե փա կա նու թյան, քա ղա քա ցի նե րի իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի, կա ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, 
մե ղա վոր (դի տա վոր յալ կամ անզ գույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, 
որի հա մար օրենս դրու 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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը առա ջաց նում է 
տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով:

Ո րո շում 1-ի 51-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ոչ ռել սագ նաց տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա-
մար երթևե կու թյան գո տի նե րի քա նա կը որոշ վում է գծանշ մամբ և (կամ) 5.15.1՝ «Երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով», 5.15.2՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տիով», 
5.15.7՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյու նը գո տի նե րով» և 5.15.8 «Գո տի նե րի քա նա կը» նշան նե-
րով, իսկ եթե դրանք բա ցա կա յում են, ապա վա րորդ նե րի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով երթևե-
կե լի մա սի լայ նու թյու նը, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի եզ րա չա փե րը և  դրանց միջև անհ-
րա ժեշտ միջ կո ղա յին տա րա ծու թյու նը:

Ո րո շում 1-ի 167-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հա յին նշան նե րը բա ժան վում են 8 
խմբի՝

1) նա խազ գու շաց նող.
2) առա վե լու թյան.
3) ար գե լող.
4) թե լա դրող.
5) հա տուկ թե լա դրան քի.
6) տե ղե կատ վու թյան.
7) սպա սարկ ման.
8) լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան (ցու ցա նակ ներ):
Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա տուկ թե լա դրան քի նշան-

նե րը մտցնում կամ վե րաց նում են երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ ներ:
Նույն Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. կե տի հա մա ձայն՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը 

գո տի նե րով», գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ դրան ցից 
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յու րա քանչ յու րով: Այդ նշա նի պատ կե րը հետևյալն է՝ նշա նի վրա պատ կեր ված է երեք գո-
տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել ձախ 
շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տում՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել աջ 
շրջա դարձ:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.10.2006 թվա կա նի «Ճա նա պար հա յին լու սա ցույց նե րին ներ-
կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը և ճա նա պար-
հա յին նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա-
նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1699-Ն որոշ մամբ (այ սու հետ՝ Ո րո շում 2) հաս տատ-
ված «Ճա նա պար հա յին նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու 
տե ղա կայ ման կա նոն նե րը» Հա վել ված 3-ի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րին, բնա կա վայ րե րի փո ղոց նե րում (այ սու-
հետ՝ ճա նա պարհ ներ) կի րառ վում են նշան նե րի հետևյալ խմբե րը՝

ա) նա խազ գու շաց նող,
բ) առա վե լու թյան,
գ) ար գե լող,
դ) թե լա դրող,
ե) հա տուկ թե լա դրան քի,
զ) տե ղե կատ վա կան,
է) սպա սարկ ման,
ը) լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան նշան ներ (ցու ցա նակ ներ):
Նույն Հա վել վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ (...) Ն շան նե րի մեջ փո փո խու թյուն նե րի կա-

տար ման դեպ քում դրանք չպետք է փո խեն նշան նե րի հիմ նա կան բնու թագ րե րը: Ն շան նե-
րի խմբե րի, նշան նե րի վրա պատ կեր նե րի, պա րա մետ րե րի փո փո խու թյուն նե րը, նշան նե-
րի թվի ավե լաց ման և այլ ազ դան շան նե րի փո փո խու թյուն նե րը հաս տա տում է Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

Վե րը նշված 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 թյու նից՝ մի դեպ քում, ամ բողջ հոդ ված նե րի, իսկ 
մյուս դեպ քում, ամ բողջ բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ իրա վա-
կան ակ տե րի դրույթ նե րից ել նե լով, նաև ի կա տա րումն որոնց ըն դուն վել են Ո րո շում 1-ը և 
Ո րո շում 2-ը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյալ դեպ քում տրանս պոր տա յին 
մի ջո ցի վա րոր դի կա տա րած արար քը վար չա կան իրա վա խախ տում հա մա րե լու և նրան 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման 
է, որ նա կա տա րած չլի նի տվյալ դեպ քում ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը: Ընդ որում, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը սպա ռիչ սահ մա նել է այդ ճա նա պար հա յին նշան նե րի ցան կը՝ դրա 
մեջ նե րա ռե լով նաև հա տուկ թե լա դրան քի ճա նա պար հա յին նշան նե րի խում բը, որոնց 
մի ջո ցով մտցվում կամ վե րաց վում են երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ ներ: Այդ խմբին է 
դաս վում նաև «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նը, 
որի մի ջո ցով նշվում են գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ 
դրան ցից յու րա քանչ յու րով: Այս պես՝ այդ նշա նի վրա պատ կեր ված է երթևե կու թյան երեք 
գո տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել 
ձախ շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել 
աջ շրջա դարձ: Ավե լին՝ ոչ ռել սագ նաց տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հա մար երթևե կու-
թյան գո տի նե րի քա նա կը որոշ վում է գծանշ մամբ և (կամ) 5.15.1՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու-
թյուն նե րը գո տի նե րով, 5.15.2՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տիով», 5.15.7՝ «Երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյու նը գո տի նե րով» և 5.15.8 «Գո տի նե րի քա նա կը» նշան նե րով՝ դրանց առ-
կա յու թյան դեպ քում: Այս պես՝ որ պես զի տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դի կա տա րած 
արար քը հա մար վի «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա-
նի խախ տում և նա Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով են թարկ վի վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, անհ րա ժեշտ 
է, որ նա կա տա րած չլի նի հենց 5.15.1 «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա-
նի պա հանջ նե րը: Ավե լին՝ չի թույ լատր վում նշան նե րի մեջ այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի 



414 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

կա տա րու մը, որոնք փո խում են նշան նե րի հիմ նա կան բնու թագ րե րը, իսկ նշան նե րի 
խմբե րի, նշան նե րի վրա պատ կեր նե րի, պա րա մետ րե րի փո փո խու թյուն նե րը, նշան նե րի 
թվի ավե լաց ման և այլ ազ դան շան նե րի փո փո խու թյուն նե րը պետք է հաս տատ վեն Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վար դան Մկրտչ յա նը, 05.05.2018 թվա կա նին 
վա րե լով «BMW» մակ նի շի 35AX162 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան, Երևան քա ղա-
քի Բաղ րամ յան պո ղո տա յով իջ նե լիս նույն պո ղո տա-Երզնկ յան փո ղոց խաչ մե րու կում 
ձախ շրջա դարձ է կա տա րել դե պի Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց: Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Վար դան 
Մկրտչ յա նի նկատ մամբ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որոշ մամբ 
նշա նակ վել է տու գանք 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով այն բա նի հա մար, որ խախ տել է Ո րո շում 
1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար-
հա յին նշա նը՝ երթևե կել է այդ նշա նով տվյալ գո տու հա մար չթույ լատր ված ուղ ղու թյամբ:

Վար դան Մկրտչ յա նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա-
յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որո շու մը:

Դա տա րա նը, հե տա զո տե լով գոր ծում առ կա տե սան յու թե րը և տե սան յու թե րից հան-
ված լու սան կա րը, ար ձա նագ րել է, որ «դրան ցում առ կա 5.15.1 ճա նա պար հա յին նշա նի ձախ 
երթևե կե լի գո տիով որ պես երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նշված է հե տա դարձ 
և դե պի ուղիղ ուղ ղու թյուն նե րը, մինչ դեռ հայց վո րի վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցը 
երթևե կել է դե պի ձախ, ուս տի (…) «BMW» մակ նի շի 35AX162 հա մա րա նի շի տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցի վա րոր դը 05.05.2018 թվա կա նին ժա մը 17:58-ին ք. Երևան, Վ. Համ բար-
ձում յան /Երզնկ յան/ Բաղ րամ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի պահ պա նել Ո րո շում 1-ով 
սահ ման ված 5.15.1 «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա-
նի պա հան ջը», «հայց վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րում առ կա է Վար չա կան իրա վա խա խտում-
նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված արար քը», 
«Ո րո շում 1-ի 5.15.1 ճա նա պար հա յին նշա նի բո վան դա կու թյու նից՝ «5.15.1. «Երթևե կու թյան 
ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ 
դրան ցից յու րա քանչ յու րով», բխում է, որ նշա նի վրա կա րող է նշվել երթևե կու թյան ցան կա-
ցած ուղ ղու թյուն այդ գո տիով», ու գտել է, որ առ կա չէ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ հոդ վա ծով որևէ հիմք թիվ 1808059112 
որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը Վար դան Մկրտչ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժել է և Դա-
տա րա նի 23.11.2018 թվա կա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա-
րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ու հա վե լե լով, որ նույ նիսկ այն դեպ քե րում, 
երբ ճա նա պար հա յին նշան նե րը երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի կող մից ըն կալ վում են որ-
պես երթևե կու թյան կա նոն նե րին հա կա սող, ապա, միևնույնն է՝ վեր ջին ներս պար տա վոր 
են են թարկ վել այդ ճա նա պար հա յին նշա նի պա հանջ նե րին, բա ցի այդ, Երևան քա ղա քի Վ. 
Համ բար ձում յան /Երզնկ յան/ Բաղ րամ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում տե ղադր ված երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն ներ ցույց տվող ճա նա պար հա յին նշա նի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի պա հանջ նե րին, չի վի ճարկ վել, ին չը ևս վ կա յում է այն մա սին, որ 
այդ նշա նի պա հանջ նե րը են թա կա են եղել պար տա դիր կա տար ման։

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և Վե րա քննիչ դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րել է հետևյա լը.

Գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի հե տա զոտ մամբ պարզ վեց, որ վե րը նշված վայ րում 
տե ղադր ված «ճա նա պար հա յին նշան»-ի վրա, ի տար բե րու թյուն վե րը նշված Ո րո շում 1-ի 
Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա-
յին նշա նի, որ տեղ պատ կեր ված է երեք գո տի, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր-
վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել ձախ շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տուց՝ երթևե կել 
ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել աջ շրջա դարձ, այս տեղ ևս պատ կեր ված 
է երեք գո տի, սա կայն ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ 
կա տա րել հե տա դարձ, մեջ տե ղի գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ 
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երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել աջ շրջա դարձ: Այ սինքն՝ Ո րո շում 1-ով հաս տատ ված Հա-
վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին 
նշա նի մեջ՝ հաս տատ վա ծի հա մե մատ, կա տար վել է փո փո խու թյուն, որով փոխ վել է նշա-
նի վրա յի պատ կե րը, պա րա մետ րը՝ առանց ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ման, 
որն ան թույ լատ րե լի է:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 39-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մարդն ազատ է անե լու այն ամե-
նը, ին չը չի խախ տում այ լոց իրա վունք նե րը և չի հա կա սում Սահ մա նա դրու թյա նը և օրենք-
նե րին: Ոչ ոք չի կա րող կրել պար տա կա նու թյուն ներ, որոնք սահ ման ված չեն օրեն քով:

«Ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան անվ տան գու թյան ապա հով ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
23-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կի ցը պար-
տա վոր է պահ պա նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան հաս տա տած ճա-
նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րը (...):

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ծա ռա յու թյու նը, 
Վար դան Մկրտչ յա նին վե րագ րե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 
կող մից չհաս տատ ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում և նրան 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լով այդ «ճա նա պար հա-
յին նշան»-ի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, Վար դան Մկրտչ յա նի վրա դրել է օրեն քով 
չնա խա տես ված պար տա կա նու թյուն, քա նի որ վեր ջինս, որ պես ճա նա պար հա յին երթևե-
կու թյան մաս նա կից, ունի ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան այն կա նոն նե րը պահ պա նե լու 
պար տա կա նու թյուն, որոնք հաս տատ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-
րու թյան կող մից:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վկա յա կոչ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ ունի իր իրա վունք նե րի 
և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան, այդ թվում նաև՝ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով վար չա կան դա տա րան 
դի մե լու իրա վունք, եթե հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա 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 իր՝ ՀՀ Սահ մա նա-
դրու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով 
ամ րագրված իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, եթե իր վրա ոչ իրա վա չա-
փո րեն դրվել է որևէ պար տա կա նու թյուն կամ վար չա կան կար գով ոչ իրա վա չա փո րեն են-
թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Վ կա յա կո չե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տը և նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ-
տը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի և 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախտ մամբ, որ պի սի հան գա-
մանքն այդ վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք է, հետևա-
բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի՝ ան-
վա վեր ճա նաչ ման են թա կա չլի նե լու վե րա բեր յալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն 
ան հիմն է:

Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ 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 նե րա ռում է նաև վար չա կան բո ղո-
քի վե րա բեր յալ կա յաց ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա հանջ, Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որոշ-
ման ան վա վե րու թյունն ինք նին հիմք է նաև այդ վար չա կան ակ տի բո ղո քարկ ման արդ-
յուն քում ըն դուն ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տը՝ Ծա ռա յու թյան պե տի «Ճա նա պար հա-
յին ոս տի կա նու թյան վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին թիվ 1808064915, 1808059112, 
1808058546, 1808053826, 1808053177, 1808049543, 1808040552 որո շում ներն ան փո փոխ, 
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իսկ վար չա կան բո ղոքն առանց բա վա րար ման թող նե լու մա սին» 20.06.2018 թվա կա նի թիվ 
17-13-63422-18/17-13-1907 որո շու մը մաս նա կի՝ թիվ 1808059112 որոշ ման մա սով, ան վա վեր 
ճա նա չե լու հա մար։

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն բո ղո քի քննու-
թյամբ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը հաս տատ վեց, որի պայ ման նե րում նմա նա տիպ փաս տա-
կան հան գա մանք նե րով գոր ծե րի քննու թյան դեպ քում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և Ո րո շում 1-ն  անհ րա ժեշտ է կի-
րա ռել սույն որոշ մամբ տրված մեկ նա բա նու թյուն նե րով։

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հա մա րել 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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա-
ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով անհ րա 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։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա-
րա րել՝ բե կա նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել 
այն՝ Վար դան Մկրտչ յա նի հայ ցը բա վա րա րել՝ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 
1808059112 որո շու մը և «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյան վար չա կան տույժ նշա նա կե-
լու մա սին թիվ 1808064915, 1808059112, 1808058546, 1808053826, 1808053177, 1808049543, 
1808040552 որո շում ներն ան փո փոխ, իսկ վար չա կան բո ղոքն առանց բա վա րար ման թող-
նե լու մա սին» 20.06.2018 թվա կա նի թիվ 17-13-63422-18/17-13-1907 որո շու մը մաս նա կի՝ թիվ 
1808059112 որոշ ման մա սով, ճա նա չել ան վա վեր:

5. Հա տուկ կար ծի քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
5.1. Գտ նում ենք, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ էր ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա-

կան հար ցին. արդ յո՞ք տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը կա րող է Վար չա կան իրա վա
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հիմ քով են թարկ վել 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Ո րո շում 1ի Հա վել ված 1ի Ձև 1ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան 
ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար, եթե 
տե ղադր ված ճա նա պար հա յին նշա նի վրա պատ կեր ված երթևե կու թյան ուղ ղու թյու նը ցույց 
տվող սլաք նե րի ուղ ղու թյուն նե րը փո փոխ ված են:

5.2. Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից ճա նա պար հա-
յին նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը առա ջաց-
նում է տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի 
չա փով:

Ո րո շում 1-ի 167-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ճա նա պար հա յին նշան նե րը բա ժան վում են 8 
խմբի՝

1) նա խազ գու շաց նող.
2) առա վե լու թյան.
3) ար գե լող.
4) թե լա դրող.
5) հա տուկ թե լա դրան քի.
6) տե ղե կատ վու թյան.
7) սպա սարկ ման.
8) լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյան (ցու ցա նակ ներ):
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կի րառ վող ճա նա պար հա յին նշան նե րի վե րը 

նշված խմբե րը սահ ման ված են նաև Ո րո շում 2-ով հաս տատ ված «Ճա նա պար հա յին նշան-
նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը» Հա-
վել ված 3-ի 5-րդ կե տով։



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 417

Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա տուկ թե լա դրան քի նշան-
նե րը մտցնում կամ վե րաց նում են երթևե կու թյան որո շա կի ռե ժիմ ներ:

Նույն հա վել վա ծի Ձև 1-ով սահ ման ված է նաև 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը 
գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նը, որը ցույց է տա լիս գո տի նե րի թի վը և երթևե կու-
թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րով: Ո րո շում 1-ում այդ նշա նը 
պատ կեր ված է հետևյալ կերպ. նշա նի վրա պատ կեր ված է երեք գո տի, որոն ցից ձախ եզ-
րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել ձախ շրջա դարձ, մեջ տե ղի 
գո տում՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել աջ շրջա դարձ:

Միևնույն ժա մա նակ, Ո րո շում 1-ի 51-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ոչ ռել սագ նաց տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րի հա մար երթևե կու թյան գո տի նե րի քա նա կը որոշ վում է գծանշ մամբ և 
(կամ) 5.15.1՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով», 5.15.2՝ «Երթևե կու թյան ուղ-
ղու թյուն նե րը գո տիով», 5.15.7՝ «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյու նը գո տի նե րով» և 5.15.8 «Գո տի-
նե րի քա նա կը» նշան նե րով, իսկ եթե դրանք բա ցա կա յում են, ապա վա րորդ նե րի կող մից՝ 
հաշ վի առ նե լով երթևե կե լի մա սի լայ նու թյու նը, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի եզ րա չա փե-
րը և  դրանց միջև անհ րա ժեշտ միջ կո ղա յին տա րա ծու թյու նը:

5.3. Վե րոգրյա լից հետևում է, որ ան ձին Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր-
յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաս տատ ված հա մա րել վեր ջի նիս կող մից ճա-
նա պար հա յին նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շում նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լու 
փաս տը։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կի րառ վող ճա նա պար հա յին նշան նե րը սահ ման-
ված են Ո րո շում 1-ով։ Մաս նա վո րա պես՝ նշված որոշ մամբ հաս տատ ված Հա վել ված 1-ում 
առանձ նաց վում են թվով 8 խումբ ճա նա պար հա յին նշան ներ, այդ թվում՝ «Հա տուկ թե լա-
դրան քի նշան նե րը»: Վեր ջին ներս մտցնում կամ վե րաց նում են երթևե կու թյան որո շա կի 
ռե ժիմ ներ: Ս պա ռիչ կեր պով սահ ման վում են հա տուկ թե լա դրան քի նշան նե րը, այդ թվում 
նաև՝ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նը, որը ցույց է տա լիս գո-
տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րով: 
Փաս տո րեն, 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նը կոչ ված է ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կից նե րին ցույց տա լու հետևյա լը.

 երթևե կու թյան գո տի նե րի թի վը,
 երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը երթևե կու թյան գո տի նե րից յու րա

քանչ յու րով։
Միևնույն ժա մա նակ, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը Ո րո շում 1-ով սահ մա նել է նաև ճա նա պար-

հա յին նշան նե րի պատ կեր նե րը։ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ճա նա պար հա յին նշան նե րի 
պատ կեր նե րի սահ մա նու մը կոչ ված է ապա հո վել դրանց ճա նա չո ղա կան գոր ծա ռույ թի 
իրա կա նա ցու մը, քա նի որ այդ պատ կեր նե րի մի ջո ցով է ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան 
մաս նա կի ցը կա րո ղա նում ճա նա չել տե ղադր ված ճա նա պար հա յին նշա նը, ըն կա լել դրա 
բնույ թը, կար գա վոր ման առար կան և  դրա նով ներ կա յաց վող պա հան ջը։ 5.15.1. «Երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող-
մից պատ կեր վել է հետևյալ կերպ. նշա նի վրա պատ կեր ված է երեք գո տի, որոն ցից ձախ 
եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել ձախ շրջա դարձ, մեջ տե-
ղի գո տում՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա յին գո տուց՝ կա տա րել աջ շրջա դարձ:

5.4. Գտ նում ենք, որ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար-
հա յին նշա նի՝ վե րը նկա րագրված պատ կերն ըն դա մենն օրի նակ է, որը ճա նա պար հա յին 
երթևե կու թյան մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել այդ 
նշա նի ընդ հա նուր տես քի, հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե րի վե րա բեր յալ։ Սա կայն ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան կող մից 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա-
յին նշա նի՝ միայն վե րը նկա րագրված պատ կե րի սահ մա նու մը չի նշա նա կում, որ այդ նշա-
նը ցան կա ցած պա րա գա յում պետք է ունե նա հենց այդ տես քը, այ սինքն՝ ցույց տա երեք 
գո տուց կազմ ված ճա նա պարհ, որոն ցից ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել 
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ուղիղ կամ կա տա րել ձախ շրջա դարձ, մեջ տե ղի գո տում՝ երթևե կել ուղիղ, իսկ աջ եզ րա-
յին գո տուց՝ կա տա րել աջ շրջա դարձ։ Մեր կար ծի քով՝ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն-
նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նով կա րող են սահ ման վել նաև երթևե կու թյան 
գո տի նե րի այլ քա նակ և (կամ) դրան ցով երթևե կու թյան այլ ուղ ղու թյուն ներ։ Նման դա տո-
ղու թյան հիմ քում ըն կած են եր կու հիմ նա կան փաս տարկ ներ: Այս պես՝

5.5. Առա ջին, Ո րո շում 2-ի 52.15-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու-
թյուն նե րը գո տի նե րով» (…) նշան նե րը կի րառ վում են խաչ մե րու կում յու րա քանչ յուր գո-
տիով երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը նշե լու հա մար, որ տեղ պա հանջ վում է 
գո տի նե րի օգ տա գոր ծումն ապա հո վել տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի երթևե կու թյան ին տեն սի վու թյա նը հա մա պա տաս խան (…):

Վե րոգրյա լից պարզ է դառ նում, որ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե-
րով» ճա նա պար հա յին նշա նի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է երթևե կու թյան գո տի նե րի 
օգ տա գոր ծու մը տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի երթևե կու թյան 
ին տեն սի վու թյա նը հա մա պա տաս խան ապա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ։ Միևնույն ժա-
մա նակ տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի երթևե կու թյան ին տեն-
սի վու թյու նը բո լոր ճա նա պարհ նե րին միա տե սակ չէ։ Դա նշա նա կում է, որ իրա վա սու մար-
մի նը պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե նա ըստ անհ րա ժեշ տու թյան կի րա ռել 5.15.1. «Երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նը։ Այ սինքն՝ քննարկ վող 
նշա նի վրա սլաք նե րի ուղ ղու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են հա մա պա տաս խան երթևե-
կու թյան գո տի նե րով երթևե կու թյան ին տեն սի վու թյամբ։

Երկ րորդ, Ո րո շում 2-ի 52.15-րդ կե տի հա մա ձայն՝ (…) 5.15.1 նշա նը բնա կա վայ րե րից 
դուրս խաչ մե րու կից առաջ՝ տվյալ ուղ ղու թյամբ երթևե կու թյան երե քից ոչ ավե լի, բնա կա-
վայ րե րում՝ ոչ ավե լի, քան եր կու գո տի ներ ունե ցող ճա նա պարհ նե րին թույ լատր վում է 
տե ղա կա յել ճա նա պար հի աջ կող մում (…)։

 Վե րոգրյա լից հետևում է, որ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» 
ճա նա պար հա յին նշա նը և  դրա պատ կե րը սահ մա նած մար մի նը՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, 
առնվազն թույ լատ րե լի է հա մա րել քննարկ վող նշա նը նաև բնա կա վայ րե րում երե քից պա-
կաս գո տի ներ ունե ցող ճա նա պարհ նե րին տե ղա կա յե լը՝ սահ մա նե լով դրա կար գը (տե ղա-
կայ ման թույ լատ րե լի վայ րը)։ Ն ման պայ ման նե րում (5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն-
նե րը գո տի նե րով» նշա նը, օրի նակ, եր կու երթևե կու թյան գո տի ունե ցող ճա նա պար հին 
տե ղա կա յե լու դեպ քում) օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վոր չէ ապա հո վել այդ նշա նի կի րա ռու մը 
հենց ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ մա նած պատ կե րով, քա նի որ այդ պատ կե րը նա-
խա տես ված է երթևե կու թյան երեք գո տի նե րի հա մար։ Փաս տո րեն, ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, 
սահ մա նե լով 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նը և  դրա պատ կե-
րը, այդ նշա նի կի րա ռու մը չի սահ մա նա փա կել միայն իր կող մից սահ ման ված պատ կե րով։ 
Հետևա բար, 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նը սլաք նե րի այլ 
ուղ ղու թյուն նե րով տե ղա դրե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա ռու մը չի բխում նաև այն սահ մա-
նող մարմ նի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կամ քից։

Այս պի սով, գտնում ենք, որ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա-
նա պար հա յին նշա նի վրա պատ կեր ված երթևե կու թյան ուղ ղու թյու նը ցույց տվող սլաք նե րի 
ուղ ղու թյուն նե րը կա րող են չհա մընկ նել Ո րո շում 1-ով սահ ման ված՝ այդ նշա նի պատ կե րում 
ներ կա յաց ված սլաք նե րի ուղ ղու թյուն նե րին, և նման ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը 
չկա տա րե լու դեպ քում ևս  ան ձը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա-
կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ-
քով։

5.6. Սույն հա տուկ կար ծի քով, վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ ենք հա-
մա րում ան դրա դառ նալ նաև Ո րո շում 2-ի Հա վել ված 3-ի 7-րդ կե տով սահ ման ված իրա-
վա կար գա վոր մա նը, որն ըստ էու թյան ըն կած է Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե-
րի հիմ քում։ Մաս նա վո րա պես՝ նշված իրա վա նոր մի հա մա ձայն՝ (…) նշան նե րի մեջ փո-
փո խու թյուն նե րի կա տար ման դեպ քում դրանք չպետք է փո խեն նշան նե րի հիմ նա կան 
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բնու թագ րե րը: Ն շան նե րի խմբե րի, նշան նե րի վրա պատ կեր նե րի, պա րա մետ րե րի փո-
փո խու թյուն նե րը, նշան նե րի թվի ավե լաց ման և այլ ազ դան շան նե րի փո փո խու թյուն նե րը 
հաս տա տում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը:

Գտ նում ենք, որ այս դրույ թը մեկ նա բա նե լիս պետք է հաշ վի առ նել ճա նա պար հա յին 
նշան նե րի պատ կեր նե րը ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ մա նե լու նպա տա կը։ Ինչ պես 
նշվեց, ճա նա պար հա յին նշան նե րի պատ կեր նե րը սահ մա նե լու նպա տակն է ապա հո վել 
ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի կող մից երթևե կու թյան ըն թաց քում ճա-
նա պար հա յին նշա նի ճա նա չու մը։ Այդ տե սանկ յու նից ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից պետք 
է հաս տատ ման են թա կա լի նեն նշա նի պատ կե րում այն պի սի փո փո խու թյուն նե րը, որոնք 
վե րա բե րում են նշա նի այն բնու թագ րե րին, որոնց փո փո խու թյու նը կա րող է ան ձանց 
մոտ անո րո շու թյուն, շփոթ առա ջաց նել այդ նշա նի բնույ թի, դրա կար գա վոր ման առար-
կա յի, դրա նով ներ կա յաց վող պա հան ջի վե րա բեր յալ։ Մինչ դեռ սլաք նե րով սահ ման ված 
երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը չեն կա րող հա մար վել Ո րո շում 1-ում պատ կեր ված 5.15.1. 
«Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նի էա կան հատ կա նիշ, քա նի որ ակն-
հայտ է, որ այդ նշա նը կա րող է օգ տա գործ վել ոչ միայն երեք (ինչ պես պատ կեր ված է 
Ո րո շում 1-ում), այլև այլ թվով գո տի ներ ունե ցող ճա նա պարհ նե րի վրա երթևե կու թյու նը 
կար գա վո րե լու նպա տա կով։ Բա ցի այդ, ինչ պես նշվեց, դրա նում պատ կեր ված սլաք նե-
րի ուղ ղու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են հա մա պա տաս խան երթևե կու թյան գո տի նե րով 
երթևե կու թյան ին տեն սի վու թյամբ։ Ուս տի, Ո րո շում 1-ում պատ կեր ված 5.15.1. «Երթևե կու-
թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նում երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը պայ մա նա-
կան բնույթ են կրում և ըստ անհ րա ժեշ տու թյան են թա կա են փո փոխ ման, ին չի հա մար ՀՀ 
կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տա տում չի պա հանջ վում։

Ավե լին՝ Ո րո շում 1-ում առ կա են նաև այլ նշան նե րի խիստ որո շա կիաց ված պատ-
կեր ներ, օրի նակ, 5.23.1. «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» և 5.23.1. «Բ նա կա վայ րի վերջ» նշան նե րի 
պատ կեր նե րի վրա գրված է «Ապա րան» բա ռը, 5.25 «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» և 5.26. «Բ նա-
կա վայ րի վերջ» նշան նե րի վրա՝ «Թա լին» բա ռը և այլն։

Ե թե վե րը նշված նշան նե րի՝ սահ ման ված պատ կեր նե րը հա մար վում են այդ նշան նե
րի միակ թույ լատ րե լի պատ կեր նե րը, և  դրան ցում ցան կա ցած փո փո խու թյուն են թա կա է 
հաս տատ ման ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից, ստաց վում է՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը պետք է 
հաս տա տի, օրի նակ, 5.23.1. «Բ նա կա վայ րի սկիզբ» և 5.23.1. «Բ նա կա վայ րի վերջ» նշան
նե րը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բո լոր բնա կա վայ րե րի ան վա նում նե րով, քա նի որ 
հա կա ռակ դեպ քում տե ղադր վող նշա նը չի հա մա պա տաս խա նի սահ ման ված նշա նի հատ
կա նիշ նե րին։ 

Գտ նում ենք, որ նման մո տե ցու մը խիստ մե խա նի կա կան է և չի բխում ճա նա պար հա յին 
երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի կող մից երթևե կու թյան ըն թաց քում ճա նա պար հա յին նշա նի 
ճա նա չումն ապա հո վե լու՝ ճա նա պար հա յին նշան նե րի պատ կեր նե րը սահ մա նե լու նպա տա
կից։ Կար ծում ենք, որ ինչ պես 5.23.1, 5.23.1, 5.25 և 5.26 նշան նե րի պատ կեր նե րում նշված 
բնա կա վայ րե րի ան վա նում նե րը, այն պես էլ 5.15.1 նշա նի պատ կե րում ար տա ցոլ ված սլաք
նե րի ուղ ղու թյուն նե րը պայ մա նա կան են և ըստ անհ րա ժեշ տու թյան կա րող են փո փոխ վել։

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ եզ րա կաց նում ենք, որ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն-
նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջի խախ տում կա րող է առ կա լի նել 
ոչ միայն այն դեպ քում, երբ տե ղադր ված ճա նա պար հա յին նշա նի (ո րի պա հան ջը չի կա-
տար վել) պատ կե րը՝ դրա վրա ներ կա յաց ված սլաք նե րի ուղ ղու թյուն նե րի տե սանկ յու նից, 
լիո վին հա մա պա տաս խա նում է այդ նշա նի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված 
պատ կե րին, այլև այն դեպ քում, երբ տե ղադր ված նշա նի վրա պատ կեր ված երթևե կու թյան 
ուղ ղու թյու նը ցույց տվող սլաք նե րի ուղ ղու թյուն նե րը փո փոխ ված են:

5.7. Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վար դան Մկրտչ յա նը, 05.05.2018 թվա կա-
նին վա րե լով «BMW» մակ նի շի 35AX162 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե քե նան, Երևան քա-
ղա քի Բաղ րամ յան պո ղո տա յով իջ նե լիս նույն պո ղո տա-Երզնկ յան փո ղոց խաչ մե րու կում 
ձախ շրջա դարձ է կա տա րել դե պի Վ. Համ բար ձում յան փո ղոց: Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Վար դան 
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Մկրտչ յա նի նկատ մամբ Ծա ռա յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որոշ մամբ 
նշա նակ վել է տու գանք 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով այն բա նի հա մար, որ խախ տել է Ո րո շում 
1-ի Հա վել ված 1-ի Ձև 1-ի 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար-
հա յին նշա նը՝ երթևե կել է այդ նշա նով տվյալ գո տու հա մար չթույ լատր ված ուղ ղու թյամբ:

Վար դան Մկրտչ յա նը, դի մե լով դա տա րան, պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա-
յու թյան 21.05.2018 թվա կա նի թիվ 1808059112 որո շու մը:

Դա տա րա նը, հե տա զո տե լով գոր ծում առ կա տե սան յու թե րը և տե սան յու թե րից հան-
ված լու սան կա րը, ար ձա նագ րել է, որ «դրան ցում առ կա 5.15.1 ճա նա պար հա յին նշա նի ձախ 
երթևե կե լի գո տիով որ պես երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նշված է հե տա դարձ 
և դե պի ուղիղ ուղ ղու թյուն նե րը, մինչ դեռ հայց վո րի վա րած տրանս պոր տա յին մի ջո ցը 
երթևե կել է դե պի ձախ, ուս տի (…) «BMW» մակ նի շի 35AX162 հա մա րա նի շի տրանս պոր-
տա յին մի ջո ցի վա րոր դը 05.05.2018 թվա կա նին ժա մը 17:58-ին ք. Երևան, Վ. Համ բար-
ձում յան /Երզնկ յան/ Բաղ րամ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում չի պահ պա նել Ո րո շում 1-ով 
սահ ման ված 5.15.1 «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա-
նի պա հան ջը», «հայց վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րում առ կա է Վար չա կան իրա վա խախ տում-
նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված արար քը», 
«Ո րո շում 1-ի 5.15.1 ճա նա պար հա յին նշա նի բո վան դա կու թյու նից՝ «5.15.1. «Երթևե կու թյան 
ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» գո տի նե րի թի վը և երթևե կու թյան թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը՝ 
դրան ցից յու րա քանչ յու րով», բխում է, որ նշա նի վրա կա րող է նշվել երթևե կու թյան ցան կա-
ցած ուղ ղու թյուն այդ գո տիով», ու գտել է, որ առ կա չէ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ հոդ վա ծով որևէ հիմք թիվ 1808059112 
որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը Վար դան Մկրտչ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժել է և Դա-
տա րա նի 23.11.2018 թվա կա նի վճի ռը թո ղել է ան փո փոխ՝ հիմ նա վոր հա մա րե լով Դա տա-
րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ու հա վե լե լով, որ նույ նիսկ այն դեպ քե րում, 
երբ ճա նա պար հա յին նշան նե րը երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի կող մից ըն կալ վում են որ-
պես երթևե կու թյան կա նոն նե րին հա կա սող, ապա, միևնույնն է, վեր ջին ներս պար տա վոր 
են են թարկ վել այդ ճա նա պար հա յին նշա նի պա հանջ նե րին, բա ցի այդ, Երևան քա ղա քի Վ. 
Համ բար ձում յան /Երզնկ յան/ Բաղ րամ յան խաչ մե րու կի հատ վա ծում տե ղադր ված երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն ներ ցույց տվող ճա նա պար հա յին նշա նի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
Ո րո շում 1-ի Հա վել ված 1-ի պա հանջ նե րին, չի վի ճարկ վել, ին չը ևս վ կա յում է այն մա սին, որ 
այդ նշա նի պա հանջ նե րը են թա կա են եղել պար տա դիր կա տար ման։

5.8. Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո դի տար կե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի դիր-
քո րո շու մը՝ հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած տե սան յու թի ուսում նա սի րու մից պարզ 
է դառ նում, որ այն նշա նը, որի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար հայց վո րը են թարկ վել է պա-
տաս խա նատ վու թյան, ունի հետևյալ տես քը. առ կա են երթևե կու թյան երեք գո տի ներ, աջ 
եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել աջ շրջա դարձ, մեջ տե ղի 
գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ, ձախ եզ րա յին գո տուց՝ երթևե կել ուղիղ կամ կա տա րել հե տա-
դարձ։ Ըստ տե սան յու թի՝ հայց վո րին պատ կա նող տրանս պոր տա յին մի ջո ցը ձախ եզ րա յին 
գո տուց կա տա րել է ձախ շրջա դարձ։

Ինչ պես վե րը նշվեց, այն հան գա ման քը, որ տե սան յու թում առ կա ճա նա պար հա յին 
նշա նի (ո րի պա հան ջը չի կա տար վել) պատ կե րը՝ դրա վրա ներ կա յաց ված սլաք նե րի ուղ-
ղու թյուն նե րի տե սանկ յու նից, ամ բող ջու թյամբ չի հա մա պա տաս խա նում 5.15.1. «Երթևե-
կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» նշա նի՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված 
պատ կե րին, դեռևս չի նշա նա կում, որ տե սան յու թում առ կա նշա նը Ո րո շում 1-ի հա մա ձայն 
գո յու թյուն չու նե ցող ճա նա պար հա յին նշան է։ Մեր գնա հատ մամբ, տե սան յու թում առ կա 
նշա նը 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» և 6.3.1. «Հե տա դար ձի տեղ» 
(ո րով ձախ շրջա դարձն ար գել վում է) ճա նա պար հա յին նշան նե րի հա մակ ցու թյուն է, ուս-
տի այն պա րու նա կում է նաև 5.15.1 նշա նի հատ կա նիշ նե րը։ Դա իր հեր թին նշա նա կում է, 
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որ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րը պետք է են թարկ վեն տե ղադր ված ճա նա-
պար հա յին նշա նին՝ կա տա րե լով դրա պա հան ջը։ Ուս տի, տվյալ դեպ քում հայց վո րը, ձախ 
եզ րա յին գո տուց կա տա րե լով ձախ շրջա դարձ, խախ տել է 5.15.1 նշա նի պա հան ջը՝ հաշ վի 
առ նե լով, որ տե ղադր ված նշա նը ձախ եզ րա յին գո տուց ձախ շրջա դարձ կա տա րե լու հնա-
րա վո րու թյուն չէր տա լիս։ 

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ընդգ ծել նաև, որ եթե տե սան յու թում առ կա ճա նա պար-
հա յին նշա նի պա հանջ նե րը հայց վո րի հա մար ամ բող ջու թյամբ հաս կա նա լի չէին, քա նի որ 
տե ղադր ված նշա նի պատ կերն ամ բող ջու թյամբ չէր հա մա պա տաս խա նում 5.15.1 նշա նի՝ 
Ո րո շում 1-ում սահ ման ված պատ կե րին, ապա հայց վո րը պետք է կա տա րեր այդ նշա նի՝ իր 
հա մար հաս կա նա լի պա հան ջը, այ սինքն՝ ընտ րեր երթևե կու թյան՝ տե ղադր ված նշա նով 
թույ լատր ված այն ուղ ղու թյու նը, որը հա մա պա տաս խա նում է 5.15.1 նշա նի՝ Ո րո շում 1-ում 
սահ ման ված պատ կե րում նշված ուղ ղու թյա նը, այ սինքն՝ երթևե կեր ուղիղ։ Այս պի սով, 
գտնում ենք, որ տե սան յու թում տե սա նե լի ճա նա պար հա յին նշա նի առ կա յու թյան պայ ման-
նե րում հայց վորն ամեն դեպ քում իրա վունք չու ներ ձախ եզ րա յին գո տուց կա տա րել ձախ 
շրջա դարձ։

Միա ժա մա նակ, գտնում ենք, որ 6.3.1 նշա նի առ կա յու թյու նը տվյալ դեպ քում ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կից նե րի հա մար անո րո շու թյուն չի առա ջաց նում, քա-
նի որ առ կա կար գա վո րու մը հստակ է. ձախ եզ րա յին գո տուց թույ լատր վում է երթևե կել 
ուղիղ, միա ժա մա նակ այդ գո տուց թույ լատր վում է նաև կա տա րել հե տա դարձ։ Իսկ այն 
հար ցը, թե արդ յոք իրա վա չափ է 5.15.1 և 6.3.1 ճա նա պար հա յին նշան նե րի հա մակ ցու մը, 
թե՝ ոչ, վե րա բե րում է տե ղադր ված ճա նա պար հա յին նշա նի՝ որ պես վար չա կան ակ տի իրա-
վա չա փու թյա նը, ին չը սույն գոր ծով քննու թյան առար կա չէ, ուս տի տվյալ դեպ քում պետք 
է ել նել չվի ճարկ վող և ոչ իրա վա չափ չճա նաչ ված վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան 
կան խա վար կա ծից (վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի վե րա բեր յալ, 
տե՛ս Հաս միկ Մել քոն յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ
րի պե տա կան կո մի տեի թիվ ՎԴ/8975/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
07.04.2017 թվա կա նի որո շու մը)։

Ն ման պայ ման նե րում իրա վա չափ ենք հա մա րում Ծա ռա յու թյան կող մից հայց վո րին 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը՝ 5.15.1. «Երթևե կու թյան ուղ-
ղու թյուն նե րը գո տի նե րով» ճա նա պար հա յին նշա նի պա հան ջը չկա տա րե լու հա մար։ Ն ման 
իրա վա չափ եզ րա հանգ ման է եկել նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նը՝ հայ ցը մեր ժե լու մա սին 
Դա տա րա նի վճռի դեմ Վար դան Մկրտչ յա նի կող մից բեր ված վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե-
լով և Դա տա րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լով։

5.9. Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտնում 
ենք, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէր Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա
տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, ուս տի գտնում ենք, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ էր կի
րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տով 
սահ ման ված՝ վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժե լու և դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու լիա զո
րու թյու նը՝ սույն հա տուկ կար ծի քում շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ե.  Խունդ կար յան
Մ. Դր մե յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան  
դատարա նի որո շում 

 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1500/05/17 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1500/05/17
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Բաղ դա սար յան
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Մաթևոս յան 

Կ. Ավե տիս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

 
2020 թվա կա նի օգոս տո սի 27-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Աշոտ Իս կան դար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար տակ Խա-

չատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Աշոտ Իս կան դար յա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա-
պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն)՝ 13.02.2017 թվա-
կա նի թիվ 1705723923 որո շու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Աշոտ Իս կան դար յա նը պա հան ջել է վե րաց նել Ծա ռա յու թյան 

13.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705723923 որո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

22.05.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 25.04.2018 

թվա կա նի որոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 
22.05.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աշոտ Իս կան դար յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5րդ, 

25րդ, 27րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 28րդ և 29րդ հոդ ված նե րը, «Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա
րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ
տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3րդ և 6րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել Վար չա կան իրա
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 10րդ, 11րդ և 124.3րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը չեն բխում գոր ծում առ կա ապա ցույ ցի 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու մից: Այս պես, Աշոտ Իս կան դար յա նը չէր 
կա րող տես նել լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րը, քա նի որ առ կա է եղել վա րոր դի տե սա դաշ-
տը փա կող խո չըն դոտ։ Ինչ պես հստակ երևում է են թադր յալ իրա վա խախ տումն ամ րագ-
րած, ապա ցույց հան դի սա ցող տե սան յու թից, բո ղո քա բե րին պատ կա նող ավ տո մե քե նան 
երևում է տե սան յու թի 00:03 (տե սախ ցի կի ֆիք սած ժա մա նա կով 12:40:28 վայրկ յա նին), 
իսկ այդ պա հին խաչ մե րու կի աջ մա սում, որ տեղ տե ղադր ված է ել քի լու սա ցույ ցը, երթևե-
կում է ավ տո բուս, իսկ խաչ մե րու կից հե տո տե ղադր ված լու սա ցույ ցի մոտ կանգ նած է բեռ-
նա տար, որ պի սի պայ ման նե րում հայց վո րի կող մից լու սա ցույց նե րը տե սա նե լի չեն եղել։ 
Ընդ որում, հայց վո րի մե քե նան խաչ մե րու կին մո տե նա լու պա հին հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ 
երթևե կու թյունն ին տեն սիվ էր, և մի քա նի մե քե նա ներ գտնվում էին խաչ մե րու կում կամ 
դրա շրջա կայ քում, որ պի սի հան գա ման քը ևս չէր կա րող հու շել վեր ջի նիս, որ լու սա ցույ ցի 
վրա վառ ված է ար գե լող ազ դան շան։

Բա ցի այդ, կրկնող և հիմ նա կան լու սա ցույց նե րի միջև առ կա հա կա սու թյան վե րա-
բեր յալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը և դա տո ղու թյուն նե րը ևս չեն բխում 
ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյու նից և ան հիմն են:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 22.05.2017 
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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը.
1) Ծա ռա յու թյան 13.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705723923 որոշ ման հա մա ձայն՝ Աշոտ Իս-

կան դար յա նը 04.02.2017 թվա կա նին, ժա մը 12։40-ին, ք. Երևան, Սե բաս տիա/Ա. Վեգ ներ 
խաչ մե րու կի հատ վա ծում խախ տել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի հու նի սի 27-ի 
թիվ 955-Ն որոշ ման Հա վել ված 1-ի 7-րդ կե տի 5-րդ  են թա կե տի պա հան ջը, այն է՝ չի են-
թարկ վել լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին՝ առաջ անց նե լով ար գե լող ազ դան շա նին են-
թարկ ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցից և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն են թարկ վել է վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան (գ.թ. 10)։

2) Կար գա վոր վող խաչ մե րու կում առ կա են հիմ նա կան և կրկ նող լու սա ցույց ներ (հիմք՝ 
գոր ծում առ կա տե սագ րու թյուն, գ.թ. 14):

3) Աշոտ Իս կան դար յա նի և «ԽԱՉԱՏՈՒՐՈՎ» ՍՊԸ-ի ի դեմս տնօ րեն Ար տակ Խա-
չատր յա նի միջև կնքվել է թիվ 299-17 փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
պայ մա նա գի րը, որի 4.1 կե տի հա մա ձայն պայ մա նագ րի գին է սահ ման վել 50.000 ՀՀ դրա-
մը (հիմք՝ գ.թ. 13):



424 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

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 բարձ րաց ված հար ցի 
վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն-
քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա-
նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման 
առան ձին տար րե րի վե րա բեր յալ, 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3
րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հիմ քով, եթե կար գա վոր վող խաչ մե րու կում առ կա է ան սարք լու սա
ցույց, իսկ հիմ նա կան լու սա ցույ ցը տե սա նե լի չէ տվյալ հա մըն թաց շար քում:

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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը):

 Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից լու սա ցույ ցի 
կամ կար գա վո րո ղի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լը, եթե դա կա տար վել է լու սա-
ցույ ցի կամ կար գա վո րո ղի ար գե լող ազ դան շա նին են թարկ ված տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րից առաջ անց նե լով՝ առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փով:

 Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 32-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րով իրա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օրեն քով:

«Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի առանձ նա 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 տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րով կա տար ված, կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով (այ սու հետ՝ տեխ նի կա կան մի ջոց-
ներ) հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե-
րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա 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 կիո 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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի և «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րը:

«Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 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-
սան յութն է կամ լու սան կա րը:

«Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 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:
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«Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի առանձ նա 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 սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի 
հատ կա նիշ նե րի հա մա դրումն է իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ: Իրա վա խախտ-
ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, երբ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում 
ամ 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, իսկ կաս կա ծի դեպ քում մեկ նա բան վում է հօ-
գուտ ան ձի: Իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը պարզ վում են 15 աշ խա տան քա յին օրում:

«Ճա նա պար հա յին լու սա ցույց նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման 
ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը և ճա նա պար հա յին նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե-
րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան 26.10.2006 թվա կա նի թիվ 1699-Ն որոշ մամբ հաս տատ ված թիվ 1 հա վել վա ծի 
«Լու սա ցույց նե րի տե ղա կայ ման կա նոն նե րը» բաժ նի 43-րդ կե տի հա մա ձայն՝ (...) երկ-
կողմ երթևե կու թյամբ ճա նա պարհ նե րին խաչ մե րու կից առաջ բա ժա նա րար գո տու, ուղ-
ղորդ կղզյակ նե րի կամ անվ տան գու թյան կղզյակ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում թույ-
լատր վում է Տ(T).1.ձ լու սա ցույ ցը տե ղա կա յել աջ կող մում, եթե բնա կա վայ րե րում տվյալ 
ուղ ղու թյամբ գո տի նե րի թի վը պա կաս է երե քից (բնա կա վայ րե րից դուրս՝ եր կու սից ոչ 
ավե լի), հա կա ռակ դեպ քում Տ(T).1.ձ լու սա ցույ ցը տե ղա կայ վում է երթևե կե լի մա սի վրա։ 
Այդ դեպ քում «դե պի ձախ», «ու ղիղ» կամ «ու ղիղ և դե պի ձախ» սլաք նե րով Տ(T).2 լու-
սա ցույց նե րը տե ղա կայ վում են երթևե կե լի մա սի վրա (...)։ Նույն բաժ նի 44-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ երթևե կե լի մա սի կող քին տե ղա կայ ված Տ(T).1 ցան կա ցած կա տար ման և Տ(T).2 
լու սա ցույց նե րը կրկնում են: Կրկ նող լու սա ցույ ցը տե ղա կայ վում է խաչ մե րու կում կամ 
ան մի ջա պես դրա նից հե տո՝ հաշ վի առ նե լով վա րոր դի կող մից լու սա ցույ ցի ազ դան շա նի 
տե սա նե լիու թյու նը (...):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոնշ յալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու-
թյա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ «Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա-
րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 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 սան յու թում կամ 
լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև առ կա է 
ակն հայտ 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 հա յին 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 անհ րա-
ժեշտ պայ ման է տե սան յու 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 Աի դա Նա զար
յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին 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)։

 Պա տաս խա նող կող մը վե րա քննիչ բո ղո քում, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րանն իր դա-
տա կան ակ տում ան դրա դար ձել են խաչ մե րու կում տե ղա կայ ված լու սա ցույ ցի ան խա փան 
աշ խա տե լու հար ցին, մինչ դեռ իրա վա կան խնդի րը, ըստ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի, 
վե րա բե րել է խաչ մե րու կում ստեղծ ված իրա վի ճա կում լու սա ցույ ցը վա րոր դին տե սա նե լի 
չլի նե լու հար ցին:

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում գտնվող 
մե քե նա յի վա րոր դի հա մար հիմ նա կան լու սա ցույ ցը չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն տե սա նե լի 
լի նել՝ հիմ նա կան լու սա ցույ ցի կող քին՝ «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ առած տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, և, բ նա կա նա բար, վա րոր դը պետք է 
կողմ նո րոշ վեր կրկնող լու սա ցույ ցի լու սա յին ազ դան շան նե րով, մինչ դեռ հայց վո րին վե-
րագրվող արար քի կա տար ման պա հին կրկնող լու սա ցույ ցը լու սա յին որևէ ազ դան շան չէր 
ար ձա կում:
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Տվ յալ դեպ քում տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով խախ տում 
ար ձա նագ րե լիս վար չա կան մար մի նը պետք է գնա հա տա կա նի ար ժա նաց ներ ոչ միայն 
տե սան յու թում լու սա ցույ ցի երևա լը, այլ նաև իրա կան ճա նա պար հա յին իրա դրու թյու նում 
վա րոր դի կող մից հիմ նա կան և/ կամ կրկնող լու սա ցույ ցի տե սա նե լի լի նե լու փաս տը՝ այն 
հա մա դրե լով երթևե կու թյան տվյալ հատ վա ծում ձևա վոր ված իրա վի ճա կի հետ: 

 Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ հնա րա վոր են իրա վի ճակ ներ, երբ 
լու սա ցույց նե րից որևէ մե կը կա րող է խա փան վել՝ չար տա ցո լե լով լու սա ցույ ցի ազ դան-
շան նե րից որևէ մե կը կամ բո լո րը միա ժա մա նակ: Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 
նշված պա րա գա յում տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը պար տա վոր է ղե կա վար վել այն 
լու սա ցույ ցով, որը տվյալ ար տա ցո լումն իրա կա նաց նում է ան խա փան: Հաշ վի առ նե լով, 
որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն որոշ մամբ նա խա տես ված չէ 
որևէ իրա վա կան հետևանք լու սա ցույ ցի չվառ վող ազ դան շա նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ 
թար թե լու, ինչ պես նաև սեկ ցիա յի պա րա գա յում, որը սույն պա րա գա յում բա ցա կա յում է), 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ լու սա ցույ ցի վրա որևէ ազ դան շա նի վառ ված չլի նե լու 
պա րա գա յում (ին չը տվյալ պա րա գա յում հաս տատ ված է հա մա րել Դա տա րա նը) ող ջամ-
տո րեն պետք է են թա դրել դրա խա փան ման մա սին, հետևա բար տրանս պոր տա յին մի-
ջո ցի վա րոր դը պար տա վոր էր ղե կա վար վել այն լու սա ցույ ցի ազ դան շա նով, որը գոր ծում 
է ան խա փան: 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 գա դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա-
նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: Վար չա կան ակ-
տը կա րող է ուղղ ված լի նել նաև որո շա կի ան հա տա կան չա փա նիշ նե րով առանձ նաց ված 
ան ձանց որևէ խմբի: 

 Նույն օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տը կա րող է ըն-
դուն վել նաև լու սա յին, ձայ նա յին, պատ կե րա յին, ազ դան շան նե րի, նշան նե րի կամ օրեն քով 
նա խա տես ված այլ ձևով (այ սու հետ՝ այլ ձևի վար չա կան ակ տեր)։

 Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն պա րա գա յում լու սա ցույցն ըստ էու թյան հան դի-
սա նում է այլ ձևով ըն դուն ված վար չա կան ակտ, որի յու րա քանչ յուր գույ նի միաց ված ազ-
դան շա նը որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ է սահ մա նում ան ձանց հա տուկ կա տե գո րիա յի 
(վա րորդ, հե տիոտն) հա մար: 

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 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 վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի, կա ռա-
վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե ղա վոր (դի տա վոր յալ 
կամ անզ գույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, որի հա մար օրենս դրու-
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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 32-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ տույժ նշա նա կե լիս հաշ վի են առնվում կա տար ված իրա վա խախտ ման 
բնույ թը, խախ տո ղի ան ձը, նրա մեղ քի աս տի ճա նը, գույ քա յին դրու թյու նը, պա տաս խա-
նատ վու թյու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ըստ 
մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան սկզբուն քի էու թյունն այն է, որ ան ձը են թա կա է վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան միայն այն դեպ քում, երբ զան ցան քի կա տար ման մեջ վեր-
ջի նիս մե ղա վո րու թյու նը (դի տա վո րու թյուն կամ անզ գու շու թյուն) հաս տատ ված է իրա-
վա սու մարմ նի կող մից, քա նի որ ան ձի արար քում մեղ քի բա ցա կա յու թյու նը վկա յում է 
վար չա կան իրա վա խախտ ման բա ցա կա յու թյան մա սին (տե՛ս Ար սեն Խա չատր յանն ընդ դեմ 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/4936/05/14 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):
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Ն մա նա տիպ իրա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև ՀՀ սահ մա նա դրա կան 
դա տա րա նը՝ 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 որոշ մամբ նշե լով, որ վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան սկզբունք նե րից է «պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ քի հա մար» սկզբուն քը, 
ին չը նշա նա կում է, որ վար չա կան տույ ժը (պա տաս խա նատ վու թյու նը) կա րող է կի րառ վել 
միայն վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձի նկատ մամբ: Հետևա-
բար՝ մեղ քը, որ պես վար չա կան զան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի պար տա դիր տարր, 
հան դի սա նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան իրա վա կան միակ նա խա պայ մանն 
ու նա խադր յա լը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այլ ձևի վար չա կան ակ տե րը պետք է հա սա նե-
լի (տե սա նե լի) լի նեն այն ան ձանց (սուբ յեկտ նե րի) հա մար, որոնց վրա դրվում են որո-
շա կի պար տա կա նու թյուն ներ, հա կա ռակ դեպ քում պետք է բա ցառ վի նաև պա տաս խա-
նատ վու թյու նը դրա չկա տար ման հա մար, քա նի որ այդ դեպ քում բա ցա կա յում է ան ձի 
մեղ քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող դա-
տա կան ակ տում ար ձա նագ րել է, որ լու սա ցույ ցի՝ որ պես վար չա կան ակ տի օրենս դրու թյան 
պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու վե րա բեր յալ փաս տարկ նե րը հայց վո րը կաշ կանդ-
ված չէ ներ կա յաց նե լու նշված վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում, իսկ սույն հայ-
ցա պա հան ջի շրջա նակ նե րում դրանք քննարկ ման առար կա չեն կա րող դառ նալ՝ հա մա-
պա տաս խան պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, ուս տի հայց վո րի փաս տարկ ներն 
ամ բող ջու թյամբ ան հիմն են:

 Վե րը նշված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա-
նը փաս տում է, որ սույն գոր ծի հա մար իրա վա կան խնդի րը ճա նա պար հա յին երթևե կու-
թյու նը կար գա վո րող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան հար ցը չէ, այլ տվյալ տե սա-
կի վար չա կան ակ տի առանձ նա հատ կու թյու նից ել նե լով՝ վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան հա մար ելա կե տա յին նշա նա կու թյան ունի վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րո ջը 
դրա հա սա նե լիու թյան հար ցը, որն էլ էա կան է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հա մար առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող պայ մա նի՝ մեղ քի առ կա յու թյու նը հաս-
տա տե լու հա մար: 

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 հիմ քով Վե րա քննիչ 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 անհ րա 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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք։ Սույն գոր ծով վե-
ճի լու ծումն էա 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-
ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր։ 
Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սերն են դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը:

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար:

Վ կա յա կոչ ված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը դա տա-
կան ծախ սե րի կազ մում նե րա ռել է նաև ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րում ան դրա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ րու-
թյան խե լամ տու թյան և բռ նա գանձ ման հար ցե րին: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա-
րա նը նշել է, որ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը որո շե լիս անհ րա-
ժեշտ է ամ բող ջու թյան մեջ հաշ վի առ նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի 
ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր-
ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցու-
թյան աս տի ճա նը), գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի 
քննու թյան տևո ղու թյու նը), նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա-
բա նա կան ծա ռա յու թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա-
տա կան ակ տով բռնա գանձ վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի 
հա րա բե րակ ցու թյու նը (տե՛ս Ֆեր դի նանտ Առա քել յանն ընդ դեմ Հա րու թյուն Պետ րոս յա նի 
թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա
նի որո շու մը): 

Վե րը նշված դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո հաշ վի առ նելով գոր ծով ներ կա յա ցուց չի կա-
տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու-
թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա-
նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը, դա տա կան նիս տե րի քա նա կը և տևո ղու թյու նը), գոր ծի 
բար դու թյու նը (վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյու նը), 
ինչ պես նաև վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում նշված տու գան քի գու մա րի և պա հանջ վող 
ներ կա յա ցուց չա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը, հա մա դրե լով գոր ծում առ կա՝ 
Աշոտ Իս կան դար յա նի և «ԽԱՉԱՏՈՒՐՈՎ» ՍՊԸ-ի ի դեմս տնօ րեն Ար տակ Խա չատր յա նի 
միջև կնքված թիվ 299-17 փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ-
րով սահ ման ված վճար ման են թա կա գու մա րի չա փի հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում 
է, որ ող ջա միտ է Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Աշոտ Իս կան դար յա նի բռնա գան ձել 30.000 ՀՀ 
դրամ՝ որ պես դա տա կան բո լոր ատ յան նե րում գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված փաս տա-
բա նի խե լա միտ վար ձատ րու թյան հա տուց ման են թա կա գու մար: 

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Աշոտ 
Իս կան դար յա նի են թա կա է բռնա գանձ ման 240 ՀՀ դրամ՝ որ պես փոս տա յին ծախ սի փոխ-
հա տուց ման գու մար։

Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «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՝ (...) վար չա կան իրա-
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 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 վո րը սույն գոր ծով ազատ ված է պե տա կան տուր քի վճա-
րու մից, ին չի հաշ վառ մամբ հայ ցա դի մում և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս պե տա կան 
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տուրք չի վճա րել, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Ծա ռա յու թյու նը 
պար տա վոր չէ պե տու թյա նը հա տու ցել հայ ցա դի մու մի և վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-
ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, որի վճա րու մից Աշոտ Իս կան դար յանն ազատ ված 
է օրեն քի ուժով, քա նի որ սույն գոր ծով հայց վո րի կող մից պե տա կան տուր քի գծով ծախ սի 
կա տա րում անհ րա ժեշտ չէր: Իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 60-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի տե սանկ յու նից՝ դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն 
կրող կող մը պար տա վոր է հա տու ցել միայն այն դա տա կան ծախ սե րը, որոնք մյուս կող մը 
կրել է, և որոնք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա-
վետ իրա կա նաց ման հա մար (տե՛ս նաև Հայկ Օհան յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի թիվ ՎԴ/1115/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի 
որո շու մը):

Միևնույն ժա մա նակ, սույն գոր ծով վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար Ծա ռա-
յու թյու նը վճա րել է օրեն քով սահ ման ված չա փով պե տա կան տուրք, հետևա բար ներ կա-
յաց ված հայ ցը բա վա րար վե լու պայ ման նե րում վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 
սահ ման ված և Ծա ռա յու թյան կող մից նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց-
ման խնդիր առ կա չէ։

Ել նե լով վե րոգրյա 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

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2018 
թվա կա նի որո շու մը բե կա նել և փո փո խել. Աշոտ Իս կան դար յա նի հայ ցը բա վա րա րել՝ վե-
րաց նել ՀՀ ոս տի կա նու թյան «ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 13.02.2017 
թվա կա նի թիվ 1705723923 որո շու մը:

2. ՀՀ ոս տի կա նու թյան «ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ 
Աշոտ Իս կան դար յա նի բռնա գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես ներ կա յա ցուց չի վճա րի փոխ-
հա տուց ման գու մար, 240 ՀՀ դրամ՝ որ պես փոս տա յին ծախ սի փոխ հա տուց ման գու մար։

ՀՀ վար չա կան, ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րան նե րում պե տա-
կան տուր քի բաշխ ման հար ցը հա մա րել լուծ ված։

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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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 տի կող մից թիվ ՎԴ/1500/05/17 վար չա կան գոր ծով 27.08.2020 թվա կա նին կա յաց-

ված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի վե րա բեր յալ 

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), 2020 թվա կա նի օգոս տո սի 27-ին գրա վոր 
ըն թա ցա կար գով քննե լով Աշոտ Իս կան դար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար տակ Խա չատր յա նի 
վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի որոշ ման 
դեմ՝ ըստ հայ ցի Աշոտ Իս կան դար յա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին 
ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն)՝ որո շու մը վե րաց նե լու պա-
հան ջի մա սին, Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ 
որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2018 
թվա կա նի որո շու մը բե կա նել և փո փո խել, Աշոտ Իս կան դար յա նի հայ ցը բա վա րա րել՝ վե-
րաց նել ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան 13.02.2017 
թվա կա նի թիվ 1705723923 որո շու մը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Գ. Հա կոբ յանս, 
հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րի 
վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կար ծի քի հետ, ղե-
կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ 
մա սե րով, շա րա դրում եմ իմ հա տուկ կար ծիքն այդ մա սե րի վե րա բեր յալ:

1. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյուն նշել է 
հետևյա լը

«Դի մե լով դա տա րան՝ Աշոտ Իս կան դար յա նը պա հան ջել է վե րաց նել Ծա ռա յու թյան 
13.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705723923 որո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
22.05.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 25.04.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 
22.05.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աշոտ Իս կան դար յա նի ներ կա յա ցու ցի չը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել»։

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քեր, հիմ նա վո րում ներ և պա
հանջ նշել է հետևյա լը

«Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5րդ, 
25րդ, 27րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 28րդ և 29րդ հոդ ված նե րը, «Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա
նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե
րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 3րդ և 6րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի 
վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 10րդ, 11րդ և 124.3րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը չեն բխում գոր ծում առ կա ապա ցույ ցի 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու մից: Այս պես, Աշոտ Իս կան դար յա նը չէր 
կա րող տես նել լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րը, քա նի որ առ կա է եղել վա րոր դի տե սա դաշ-
տը փա կող խո չըն դոտ։ Ինչ պես հստակ երևում է են թադր յալ իրա վա խախ տումն ամ րագ-
րած, ապա ցույց հան դի սա ցող տե սան յու թից, բո ղո քա բե րին պատ կա նող ավ տո մե քե նան 
երևում է տե սան յու թի 00:03 (տե սախ ցի կի ֆիք սած ժա մա նա կով 12:40:28 վայրկ յա նին), իսկ 
այդ պա հին խաչ մե րու կի աջ մա սում, որ տեղ տե ղադր ված է ել քի լու սա ցույ ցը, երթևե կում 
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է ավ տո բուս, իսկ խաչ մե րու կից հե տո տե ղադր ված լու սա ցույ ցի մոտ կանգ նած է բեռ-
նա տար, որ պի սի պայ ման նե րում հայց վո րի կող մից լու սա ցույց նե րը տե սա նե լի չեն եղել։ 
Ընդ որում, հայց վո րի մե քե նան խաչ մե րու կին մո տե նա լու պա հին հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ 
երթևե կու թյունն ին տեն սիվ էր, և մի քա նի մե քե նա ներ գտնվում էին խաչ մե րու կում կամ 
դրա շրջա կայ քում, որ պի սի հան գա ման քը ևս չէր կա րող հու շել վեր ջի նիս, որ լու սա ցույ ցի 
վրա վառ ված է ար գե լող ազ դան շան։

Բա ցի այդ, կրկնող և հիմ նա կան լու սա ցույց նե րի միջև առ կա հա կա սու թյան վե րա-
բեր յալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը և դա տո ղու թյուն նե րը ևս չեն բխում 
ապա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյու նից և ան հիմն են:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 22.05.2017 
թվա կա նի վճռին»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն 
ունե ցող փաս տեր նշել է հետևյա լը

«1) Ծա ռա յու թյան 13.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705723923 որոշ ման հա մա ձայն՝ Աշոտ Իս-
կան դար յա նը 04.02.2017 թվա կա նին, ժա մը 12։40-ին, ք. Երևան, Սե բաս տիա/Ա. Վեգ ներ 
խաչ մե րու կի հատ վա ծում խախ տել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի հու նի սի 27-ի 
թիվ 955-Ն որոշ ման Հա վել ված 1-ի 7-րդ կե տի 5-րդ  են թա կե տի պա հան ջը, այն է՝ չի են-
թարկ վել լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին՝ առաջ անց նե լով ար գե լող ազ դան շա նին են-
թարկ ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցից և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն են թարկ վել է վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան (գ.թ. 10)։

2) Կար գա վոր վող խաչ մե րու կում առ կա են հիմ նա կան և կրկ նող լու սա ցույց ներ (հիմք՝ 
գոր ծում առ կա տե սագ րու թյուն, գ.թ. 14):

3) Աշոտ Իս կան դար յա նի և «ԽԱՉԱՏՈՒՐՈՎ» ՍՊԸ-ի ի դեմս տնօ րեն Ար տակ Խա-
չատր յա նի միջև կնքվել է թիվ 299-17 փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
պայ մա նա գի րը, որի 4.1 կե տի հա մա ձայն պայ մա նագ րի գին է սահ ման վել 50.000 ՀՀ դրա-
մը (հիմք՝ գ.թ. 13)»:

4. Վճռա բեկ դա տա րա նը որ պես Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ և 
եզ րա հան գում ներ նշել է հետևյա լը

«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 բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա-
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված 
իրա վա խախտ ման առան ձին տար րե րի վե րա բեր յալ, 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք ան ձը են թա կա է վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3
րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հիմ քով, եթե կար գա վոր վող խաչ մե րու կում առ կա է ան սարք լու սա
ցույց, իսկ հիմ նա կան լու սա ցույ ցը տե սա նե լի չէ տվյալ հա մըն թաց շար քում:

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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը):
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 Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մից լու սա ցույ ցի 
կամ կար գա վո րո ղի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լը, եթե դա կա տար վել է լու սա-
ցույ ցի կամ կար գա վո րո ղի ար գե լող ազ դան շա նին են թարկ ված տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րից առաջ անց նե լով՝ առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կի չա փով:

 Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 32-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով 
հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րով իրա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օրեն քով:

«Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-
հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի առանձ նա 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 տրանս պոր տա յին մի ջոց-
նե րով կա տար ված, կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով (այ սու հետ՝ տեխ նի կա կան մի ջոց-
ներ) հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե-
րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա 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 կիո 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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի և «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րը:

«Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 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-
սան յութն է կամ լու սան կա րը:

«Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-
պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա-
նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 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-
հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող 
վար չա կան վա րույ թի առանձ նա 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 սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագրված արար քի 
հատ կա նիշ նե րի հա մա դրումն է իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ: Իրա վա խախտ-
ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, երբ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում 
ամ 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, իսկ կաս կա ծի դեպ քում մեկ նա բան վում է հօ-
գուտ ան ձի: Իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը պարզ վում են 15 աշ խա տան քա յին օրում:

«Ճա նա պար հա յին լու սա ցույց նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց կի րառ ման 
ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը և ճա նա պար հա յին նշան նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե-
րը, դրանց կի րառ ման ու տե ղա կայ ման կա նոն նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան 26.10.2006 թվա կա նի թիվ 1699-Ն որոշ մամբ հաս տատ ված թիվ 1 հա վել վա ծի 
«Լու սա ցույց նե րի տե ղա կայ ման կա նոն նե րը» բաժ նի 43-րդ կե տի հա մա ձայն՝ (...) երկ կողմ 
երթևե կու թյամբ ճա նա պարհ նե րին խաչ մե րու կից առաջ բա ժա նա րար գո տու, ուղ ղորդ 
կղզյակ նե րի կամ անվ տան գու թյան կղզյակ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում թույ լատր վում 
է Տ(T).1.ձ լու սա ցույ ցը տե ղա կա յել աջ կող մում, եթե բնա կա վայ րե րում տվյալ ուղ ղու թյամբ 
գո տի նե րի թի վը պա կաս է երե քից (բնա կա վայ րե րից դուրս՝ եր կու սից ոչ ավե լի), հա կա ռակ 
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դեպ քում Տ(T).1.ձ լու սա ցույ ցը տե ղա կայ վում է երթևե կե լի մա սի վրա։ Այդ դեպ քում «դե պի 
ձախ», «ու ղիղ» կամ «ու ղիղ և դե պի ձախ» սլաք նե րով Տ(T).2 լու սա ցույց նե րը տե ղա կայ-
վում են երթևե կե լի մա սի վրա (...)։ Նույն բաժ նի 44-րդ կե տի հա մա ձայն՝ երթևե կե լի մա սի 
կող քին տե ղա կայ ված Տ(T).1 ցան կա ցած կա տար ման և Տ(T).2 լու սա ցույց նե րը կրկնում են: 
Կրկ նող լու սա ցույ ցը տե ղա կայ վում է խաչ մե րու կում կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո՝ հաշ-
վի առ նե լով վա րոր դի կող մից լու սա ցույ ցի ազ դան շա նի տե սա նե լիու թյու նը (...):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոնշ յալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու-
թյա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ «Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա-
րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 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 սան յու թում կամ 
լու սան կա րում ամ րագրված արար քի և իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի միջև առ կա է 
ակն հայտ 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 հա յին 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 անհ րա-
ժեշտ պայ ման է տե սան յու 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 Աի դա Նա զար
յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին 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)։

 Պա տաս խա նող կող մը վե րա քննիչ բո ղո քում, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րանն իր դա-
տա կան ակ տում ան դրա դար ձել են խաչ մե րու կում տե ղա կայ ված լու սա ցույ ցի ան խա փան 
աշ խա տե լու հար ցին, մինչ դեռ իրա վա կան խնդի րը, ըստ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի 
վե րա բե րել է խաչ մե րու կում ստեղծ ված իրա վի ճա կում լու սա ցույ ցը վա րոր դին տե սա նե լի 
չլի նե լու հար ցին:

 Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում գտնվող 
մե քե նա յի վա րոր դի հա մար հիմ նա կան լու սա ցույ ցը չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն տե սա նե լի 
լի նել՝ հիմ նա կան լու սա ցույ ցի կող քին՝ «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ առած տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, և բ նա կա նա բար, վա րոր դը պետք է 
կողմ նո րոշ վեր կրկնող լու սա ցույ ցի լու սա յին ազ դան շան նե րով, մինչ դեռ հայց վո րին վե-
րագրվող արար քի կա տար ման պա հին կրկնող լու սա ցույ ցը լու սա յին որևէ ազ դան շան չէր 
ար ձա կում:

Տվ յալ դեպ քում տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով խախ տում 
ար ձա նագ րե լիս վար չա կան մար մի նը պետք է գնա հա տա կա նի ար ժա նաց ներ ոչ միայն 
տե սան յու թում լու սա ցույ ցի երևա լը, այլ նաև իրա կան ճա նա պար հա յին իրա դրու թյու նում 
վա րոր դի կող մից հիմ նա կան և/ կամ կրկնող լու սա ցույ ցի տե սա նե լի լի նե լու փաս տը՝ այն 
հա մա դրե լով երթևե կու թյան տվյալ հատ վա ծում ձևա վոր ված իրա վի ճա կի հետ: 

 Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ հնա րա վոր են իրա վի ճակ ներ, երբ 
լու սա ցույց նե րից որևէ մե կը կա րող է խա փան վել՝ չար տա ցո լե լով լու սա ցույ ցի ազ դան-
շան նե րից որևէ մե կը կամ բո լո րը միա ժա մա նակ: Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 
նշված պա րա գա յում տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը պար տա վոր է ղե կա վար վել այն 
լու սա ցույ ցով, որը տվյալ ար տա ցո լումն իրա կա նաց նում է ան խա փան: Հաշ վի առ նե լով, 
որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն որոշ մամբ նա խա տես ված չէ 
որևէ իրա վա կան հետևանք լու սա ցույ ցի չվառ վող ազ դան շա նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ 
թար թե լու, ինչ պես նաև սեկ ցիա յի պա րա գա յում, որը սույն պա րա գա յում բա ցա կա յում է), 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ լու սա ցույ ցի վրա որևէ ազ դան շա նի վառ ված չլի նե լու 
պա րա գա յում (ին չը տվյալ պա րա գա յում հաս տատ ված է հա մա րել Դա տա րա նը) ող ջամ-
տո րեն պետք է են թա դրել դրա խա փան ման մա սին, հետևա բար տրանս պոր տա յին մի-
ջո ցի վա րոր դը պար տա վոր էր ղե կա վար վել այն լու սա ցույ ցի ազ դան շա նով, որը գոր ծում 
է ան խա փան: 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 
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որո շու մը, կար գա դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա-
նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: Վար չա կան ակ-
տը կա րող է ուղղ ված լի նել նաև որո շա կի ան հա տա կան չա փա նիշ նե րով առանձ նաց ված 
ան ձանց որևէ խմբի:

 Նույն օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տը կա րող է ըն-
դուն վել նաև լու սա յին, ձայ նա յին, պատ կե րա յին, ազ դան շան նե րի, նշան նե րի կամ օրեն քով 
նա խա տես ված այլ ձևով (այ սու հետ՝ այլ ձևի վար չա կան ակ տեր)։

 Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն պա րա գա յում լու սա ցույցն ըստ էու թյան հան դի-
սա նում է այլ ձևով ըն դուն ված վար չա կան ակտ, որի յու րա քանչ յուր գույ նի միաց ված ազ-
դան շա նը որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ է սահ մա նում ան ձանց հա տուկ կա տե գո րիա յի 
(վա րորդ, հե տիոտն) հա մար:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 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 վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի, կա ռա-
վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե ղա վոր (դի տա վոր յալ 
կամ անզ գույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, որի հա մար օրենս դրու-
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 բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 32-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ տույժ նշա նա կե լիս հաշ վի են առնվում կա տար ված իրա վա խախտ ման 
բնույ թը, խախ տո ղի ան ձը, նրա մեղ քի աս տի ճա նը, գույ քա յին դրու թյու նը, պա տաս խա-
նատ վու թյու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
ըստ մեղ քի պա տաս խա նատ վու թյան սկզբուն քի էու թյունն այն է, որ ան ձը են թա կա է 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան միայն այն դեպ քում, երբ զան ցան քի կա տար ման 
մեջ վեր ջի նիս մե ղա վո րու թյու նը (դի տա վո րու թյուն կամ անզ գու շու թյուն) հաս տատ ված 
է իրա վա սու մարմ նի կող մից, քա նի որ ան ձի արար քում մեղ քի բա ցա կա յու թյու նը վկա-
յում է վար չա կան իրա վա խախտ ման բա ցա կա յու թյան մա սին (տե՛ս Ար սեն Խա չատր
յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ 
ՎԴ/4936/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու
մը):

Ն մա նա տիպ իրա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև ՀՀ սահ մա նա դրա կան 
դա տա րա նը՝ 12.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-920 որոշ մամբ նշե լով, որ վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան սկզբունք նե րից է «պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ քի հա մար» սկզբուն քը, 
ին չը նշա նա կում է, որ վար չա կան տույ ժը (պա տաս խա նատ վու թյու նը) կա րող է կի րառ վել 
միայն վար չա կան իրա վա խախ տում կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձի նկատ մամբ: Հետևա-
բար՝ մեղ քը, որ պես վար չա կան զան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի պար տա դիր տարր, 
հան դի սա նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան իրա վա կան միակ նա խա պայ մանն 
ու նա խադր յա լը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այլ ձևի վար չա կան ակ տե րը պետք է հա սա նե լի 
(տե սա նե լի) լի նեն այն ան ձանց (սուբ յեկտ նե րի) հա մար, որոնց վրա դրվում են որո շա կի 
պար տա կա նու թյուն ներ, հա կա ռակ դեպ քում պետք է բա ցառ վի նաև պա տաս խա նատ վու-
թյու նը դրա չկա տար ման հա մար, քա նի որ այդ դեպ քում բա ցա կա յում է ան ձի մեղ քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող դա-
տա կան ակ տում ար ձա նագ րել է, որ լու սա ցույ ցի՝ որ պես վար չա կան ակ տի օրենս դրու թյան 
պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու վե րա բեր յալ փաս տարկ նե րը հայց վո րը կաշ կանդ-
ված չէ ներ կա յաց նե լու նշված վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում, իսկ սույն հայ-
ցա պա հան ջի շրջա նակ նե րում դրանք քննարկ ման առար կա չեն կա րող դառ նալ՝ հա մա-
պա տաս խան պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, ուս տի հայց վո րի փաս տարկ ներն 
ամ բող ջու թյամբ ան հիմն են:
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 Վե րը նշված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա-
նը փաս տում է, որ սույն գոր ծի հա մար իրա վա կան խնդի րը ճա նա պար հա յին երթևե կու-
թյու նը կար գա վո րող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան հար ցը չէ, այլ տվյալ տե սա կի 
վար չա կան ակ տի առանձ նա հատ կու թյու նից ել նե լով՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հա մար ելա կե տա յին նշա նա կու թյան ունի վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րո ջը դրա հա սա-
նե լիու թյան հար ցը, որն էլ էա կան է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մար առանց-
քա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող պայ մա նի՝ մեղ քի առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար: 

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 հիմ քով Վե րա քննիչ 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 անհ րա 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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք։ Սույն գոր ծով վե-
ճի լու ծումն էա 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-
ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր։ 
Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սանկ յու նից։ Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա ժեշ տու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը»։

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Գ. Հա կոբ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ
ման պատ ճա ռա բա նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի 
մե ծա մաս նու թյան կող մից ար տա հայտ ված կար ծի քի հետ, շա րա դրում եմ իմ հա տուկ կար
ծի քը դրանց վե րա բեր յալ:

Այս պես՝
Աշոտ Իս կան դար յա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ պա հան ջե լով վե-

րաց նել Ծա ռա յու թյան 13.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705723923 որո շու մը:
Դա տա րա նը 22.05.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րա րել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 

որ «ու սում նա սի րե լով police.am կայ քում տե ղադր ված իրա վա խախ տումն ամ րագ րած տե-
սան յու թը և լու սան կա րը, ար ձա նագ րում է, որ հիմ նա կան և կրկ նող լու սա ցույ ցե րը չեն աշ-
խա տել միևնույն ժա մա նա կա հատ վա ծի ռե ժի մով, մաս նա վո րա պես, այն ժա մա նակ, երբ 
հայց վո րի տրանս պոր տա յին մի ջո ցը, ըն թա նա լով ճա նա պար հի եր րորդ գո տով, չի են-
թարկ վում հիմ նա կան լու սա ցույ ցի կար միր ազ դան շա նին, հայց վո րի հա մար առաջ նա յին 
տե սա նե լի՝ կրկնող լու սա ցույ ցի վրա որևէ ազ դան շան միաց ված չէ։ Այ սինքն, տե սան յու-
թում ար տա ցոլ ված տե ղե կու թյուն նե րով հնա րա վոր չէ գալ այն միան շա նակ եզ րա հանգ-
ման, որ քննարկ վող իրա վա խախտ ման պա հին կրկնող լու սա ցույ ցը նույ նու թյամբ վե րար-
տա դրել է հիմ նա կան լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րը, ինչն էլ վկա յում է, որ հայց վո րի՝ լու սա-
ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լու փաս տը կաս կած է հա րու ցում։ Վե րոգրյա լից 
հետևում է, որ տե սան յու թում և 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, որն 
էլ են թա կա է մեկ նա բան ման հօ գուտ հայց վո րի»։
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Վե րա քննիչ դա տա րա նը 25.04.2018 թվա կա նին որո շում է կա յաց րել Ծա ռա յու թյան վե-
րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու, Դա տա րա նի 22.05.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու և 
փո փո խե լու՝ Աշոտ Իս կան դար յա նի հայ ցը մեր ժե լու մա սին այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, 
որ «կից ներ կա յաց ված տե սան յու թի, ինչ պես նաև լու սան կար նե րի ուսում նա սի րու թյու նից 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ են թադր յալ իրա վա խախտ ման 
կա տար ման վայ րում առ կա է կլոր ազ դան շան նե րով լու սա ցույց, իսկ նախ քան լու սա ցույ-
ցին մո տե նա լը՝ հստակ երևա ցող «Կանգ-գիծ» գծան շում, որ պի սի պա րա գա յում լու սա ցույ-
ցի կար միր ազ դան շա նը ար գե լում է երթևե կու թյուն և, հետևա բար, դրա միաց ման պա րա-
գա յում վա րոր դը պետք է կանգ առ նի «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև: Տե սան յու թի և լու-
սան կար նե րի ուսում նա սի րու թյան հի ման վրա Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաս տատ ված է 
հա մա րում նաև, որ լու սա ցույ ցի կար միր ազ դան շա նը միա ցած է 12:40:26-րդ վայրկ յա նի 
դրու թյամբ, որ պի սի պա հին առ կա էր նաև նշված կար միր ար գե լող ազ դան շա նին են-
թարկ ված և «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ առած տրանս պոր տա յին մի ջոց: Նշ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում հայց վո րը դեռևս չէր հա տել առ կա «Կանգ-գիծ» գծան շու մը, ուս-
տի կար միր ազ դան շա նի պա րա գա յում պար տա վոր էր կանգ առ նել տվյալ գծանշ ման դի-
մաց, մինչ դեռ վեր ջինս, առաջ է անց նում լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին են թարկ ված 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցից, մուտք է գոր ծում խաչ մե րուկ և շա րու նա կում երթևե կու թյու նը, 
այ սինքն՝ չի են թարկ վում լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին՝ առաջ անց նե լով լու սա ցույ ցի 
ար գե լող ազ դան շա նին են թարկ ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցից: Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
հա մոզ մամբ նշվա ծը բա վա րար էր հայց վո րին Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն առա ջա դրե լու հա մար: Ինչ վե րա բե րում է կրկնող և հիմ նա կան լու սա ցույ ցե րի 
միջև հա կա սու թյա նը, Վե րա քննիչ դա տա րա նը փաս տում է հետևյա լը. ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 26.10.2006 թվա կա նի թիվ 1699-Ն որոշ ման 13-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Տ(T).1 և Տ(T).1.հ (N 
2 հա վել ված) լու սա ցույց նե րը խաչ մե րուկ նե րում կի րառ վում են տվյալ ճա նա պար հով խաչ-
մե րու կին մո տե նա լիս՝ բո լոր թույ լատր ված ուղ ղու թյուն նե րով տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րի միա ժա մա նակ յա անց ման դեպ քում և խաչ մե րուկ նե րի միջև տե ղա բաշխ ված կար գա-
վոր վող հե տիոտ նա յին ան ցում նե րի վրա: Նույն որոշ ման 44-րդ կե տի հա մա ձայն՝ երթևե-
կե լի մա սի կող քին տե ղա կայ ված Տ(T).1 ցան կա ցած կա տար ման և Տ(T).2 լու սա ցույց նե րը 
կրկնում են: Կրկ նող լու սա ցույ ցը տե ղա կայ վում է խաչ մե րու կում կամ ան մի ջա պես դրա նից 
հե տո՝ հաշ վի առ նե լով վա րոր դի կող մից լու սա ցույ ցի ազ դան շա նի տե սա նե լիու թյու նը: 
Բա ժա նա րար գո տու, ուղ ղորդ կղզյակ նե րի կամ անվ տան գու թյան կղզյակ նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում կրկնող լու սա ցույց նե րը (բա ցի Տ(T).1.ա, «դե պի աջ» սլա քով Տ(T).2) տե ղա-
կայ վում են խաչ մե րու կում, դրա նից հե տո՝ երթևե կե լի մա սե րի միջև կամ խաչ մե րու կից 
ձախ: Վե րոգրյա լից հետևում է, որ վկա յա կոչ ված իրա վա նոր մում տեղ գտած «կրկնող» 
ար տա հայ տու թյու նը ինք նին նշա նա կում է խաչ մե րու կի աջ հատ վա ծում տե ղա կայ ված լու-
սա ցույ ցի (Տ(T).1) ազ դան շան նե րի նույ նու թյամբ ար տա ցո լում: Միևնույն ժա մա նակ, Վե րա-
քննիչ դա տա րա նը ար ձա նագ րում է, որ հնա րա վոր են իրա վի ճակ ներ, երբ լու սա ցույ ցե րից 
որևէ մե կը կա րող է խա փան վել՝ չար տա ցո լե լով լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րից որևի ցե մե-
կը, կամ բո լո րը միա ժա մա նակ: Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված պա րա գա յում 
տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը պար տա վոր է ղե կա վար վել այն լու սա ցույ ցով որը 
տվյալ ար տա ցո լումն իրա կա նաց նում է ան խա փան: Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ կա ռա վա րու-
թյան 28.06.2007թ. թիվ 955-Ն որոշ մամբ նա խա տես ված չէ որևէ իրա վա կան հետևանք 
լու սա ցույ ցի չվառ վող ազ դան շա նի հա մար (բա ցա ռու թյամբ թար թե լու, ինչ պես նաև սեկ-
ցիա յի պա րա գա յում, որը սույն պա րա գա յում բա ցա կա յում է)՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
գտնում է, որ լու սա ցույ ցի վրա որևէ ազ դան շա նի վառ ված չլի նե լու պա րա գա յում (ին չը 
տվյալ պա րա գա յում հաս տատ ված է հա մա րել Դա տա րա նը) ող ջամ տո րեն պետք է են թա-
դրել դրա խա փան ման մա սին, հետևա բար տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վա րոր դը պար տա-
վոր է ղե կա վար վել այն լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րով, որը գոր ծում է ան խա փան: Սույն 
գոր ծով տե սան յու թի ուսում նա սի րու թյան արդ յուն քում Վե րա քննիչ դա տա րա նը գա լիս է 
այն հա մոզ ման, որ առ կա է եղել ոչ թե լու սա ցույ ցե րի վրա առ կայ ծող ազ դան շան նե րի հա-
կա սու թյուն, այլ առա վե լա գույ նը նշվա ծը կա րող էր մեկ նա բան վել որ պես ձախ կող մում 
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տե ղա կայ ված լու սա ցույ ցի կար միր ազ դան շա նի խա փա նում, քա նի որ նշված եր կու լու սա-
ցույ ցե րի կա նաչ և դե ղին ազ դան շան նե րը վառ վում և ան ջատ վում են հա մա չա փո րեն, իսկ 
կար միր ազ դան շա նի միաց ման ժա մա նակ ձախ լու սա ցույ ցի վրա որևէ առ կայ ծում տե սա-
նե լի չէ ընդ հան րա պես, այ սինքն՝ վա րոր դը պար տա վոր է ղե կա վար վել այն լու սա ցույ ցով, 
որը գոր ծում է ան խա փան (սույն պա րա գա յում՝ աջ կող մում տե ղադր ված լու սա ցույ ցը), 
հետևա բար նշվա ծի հա մա տեքս տում ան հիմն են Դա տա րա նի փաս տարկ ներն առ այն, որ 
«...տե սան յու թում ար տա ցոլ ված տե ղե կու թյուն նե րով հնա րա վոր չէ գալ այն միան շա նակ 
եզ րա հանգ ման, որ քննարկ վող իրա վա խախտ ման պա հին կրկնող լու սա ցույ ցը նույ նու-
թյամբ վե րար տա դրել է հիմ նա կան լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րը, ինչն էլ վկա յում է որ 
հայց վո րի լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին չեն թարկ վե լու փաս տը կաս կած է հա րու-
ցում։ (…) Ինչ վե րա բե րում է հայց վո րի փաս տարկ նե րին՝ կապ ված լու սա ցույ ցի ոչ տե սա նե-
լի լի նե լու և  դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ մեղ քի բա ցա կա յու թյան հետ, ապա Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը ար ձա նագ րում է, որ տվյալ պա րա գա յում իր կող մից վկա յա կոչ ված բա րեն-
պաստ հան գա ման քի ապա ցուց ման բե ռը պետք է կրի հենց հայց վո րը, մինչ դեռ որևէ 
ապա ցույց ի հա վաս տումն իր կող մից վկա յա կոչ ված փաս տար կի, ինչ պես դա տա րա նին, 
այն պես էլ Վե րա քննիչ դա տա րա նին չի ներ կա յաց վել, ավե լին, տե սան յու թով լու սա ցույ ցը 
հստակ տե սա նե լի է, ուս տի նշված փաս տա կան հան գա ման քը Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
հա մա րում է չհաս տատ ված և ան հիմն: Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի ան դրա դառ նում հայց-
վո րի կող մից ի սկզբա նե բեր ված փաս տարկ նե րին՝ կապ ված լու սա ցույ ցի՝ օրենս դրու թյան 
պա հանջ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան հետ՝ հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. «Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե 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 գա-
դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ-
մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: Նույն օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տը կա րող է ըն դուն վել նաև լու սա յին, ձայ նա յին, 
պատ կե րա յին, ազ դան շան նե րի, նշան նե րի կամ օրեն քով նա խա տես ված այլ ձևով (այ սու-
հետ՝ այլ ձևի վար չա կան ակ տեր): Վե րա քննիչ դա տա րա նը ար ձա նագ րում է, որ սույն պա-
րա գա յում ճա նա պար հա յին երթևե կու թյու նը կար գա վո րող լու սա ցույցն ըստ էու թյան հան-
դի սա նում է այլ ձևով ըն դուն ված վար չա կան ակտ, որի կող մից միաց ված յու րա քանչ յուր 
գույ նի ազ դան շա նը որո շա կի պար տա կա նու թյուն է սահ մա նում ան ձանց հա տուկ կա տե-
գո րիա յի (վա րորդ, հե տիոտն) հա մար, իսկ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ նշված 
վար չա կան ակ տը որևէ կերպ չի վե րաց վել, ուժը կորց րած չի ճա նաչ վել, Վե րա քննիչ դա-
տա րա նը գտնում է, որ յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է ել նել վեր ջի նիս՝ իրա վա չափ լի նե լու 
կան խա վար կա ծից, հետևա բար, լու սա ցույ ցի՝ որ պես վար չա կան ակ տի, օրենս դրու թյան 
պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու վե րա բեր յալ փաս տարկ նե րը հայց վո րը կաշ կանդ-
ված չէ ներ կա յաց նե լու նշված վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման վա րույ թում, իսկ սույն հայ-
ցա պա հան ջի շրջա նակ նե րում դրանք քննարկ ման առար կա չեն կա րող դառ նալ՝ հա մա-
պա տաս խան պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով, ուս տի հայց վո րի փաս տարկ ներն 
ամ բող ջու թյան ան հիմն են: Այս պի սով, Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա-
նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենuգրքի 25-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաuխան բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա զո տու թյամբ չի գնա հա-
տել գոր ծում առ կա բո լոր ապա ցույց նե րը և չի պար զել վե ճի լուծ ման հա մար էա կան նշա-
նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րը, սխալ է մեկ նա բա նել «Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա-
րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախ-
տում նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի և «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն-
քի, ինչ պես նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյան՝ վկա յա կոչ ված որո շում նե րի իրա վա դրույթ նե րը, որի 
արդ յուն քում եկել է գոր ծի ել քի վե րա բեր յալ սխալ եզ րա հանգ ման, ին չը բա վա րար է վճիռն 
ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտնում է, 
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որ տվյալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենuգրքի 
145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով uահ ման ված՝ վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ վե րա քննիչ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը»:

Այժմ Վճռա բեկ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ՝
1) պա տաս խա նող կող մը վե րա քննիչ բո ղո քում, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րանն իր դա-

տա կան ակ տում ան դրա դար ձել են խաչ մե րու կում տե ղա կայ ված լու սա ցույ ցի ան խա փան 
աշ խա տե լու հար ցին, մինչ դեռ իրա վա կան խնդի րը, ըստ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի, 
վե րա բե րել է խաչ մե րու կում ստեղծ ված իրա վի ճա կում լու սա ցույ ցը վա րոր դին տե սա նե լի 
չլի նե լու հար ցին,

2) սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում 
գտնվող մե քե նա յի վա րոր դի հա մար հիմ նա կան լու սա ցույ ցը չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն 
տե սա նե լի լի նել՝ հիմ նա կան լու սա ցույ ցի կող քին՝ «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ 
առած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, և բ նա կա նա բար, վա-
րոր դը պետք է կողմ նո րոշ վեր կրկնող լու սա ցույ ցի լու սա յին ազ դան շան նե րով, մինչ դեռ 
հայց վո րին վե րագրվող արար քի կա տար ման պա հին կրկնող լու սա ցույ ցը լու սա յին որևէ 
ազ դան շան չէր ար ձա կում,

3) լու սա ցույցն ըստ էու թյան հան դի սա նում է այլ ձևով ըն դուն ված վար չա կան ակտ, 
որի յու րա քանչ յուր գույ նի միաց ված ազ դան շա նը որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ է սահ-
մա նում ան ձանց հա տուկ կա տե գո րիա յի (վա րորդ, հե տիոտն) հա մար: (…) այլ ձևի վար չա-
կան ակ տե րը պետք է հա սա նե լի (տե սա նե լի) լի նեն այն ան ձանց (սուբ յեկտ նե րի) հա մար, 
որոնց վրա դրվում են որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ, հա կա ռակ դեպ քում պետք է բա-
ցառ վի նաև պա տաս խա նատ վու թյու նը դրա չկա տար ման հա մար, քա նի որ այդ դեպ քում 
բա ցա կա յում է ան ձի մեղ քը, 

4) սույն գոր ծի հա մար իրա վա կան խնդի րը ճա նա պար հա յին երթևե կու թյու նը կար-
գա վո րող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան հար ցը չէ, այլ տվյալ տե սա կի վար չա կան 
ակ տի առանձ նա հատ կու թյու նից ել նե լով՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մար 
ելա կե տա յին նշա նա կու թյան ունի վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րո ջը դրա հա սա նե լիու-
թյան հար ցը, որն էլ էա կան է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մար առանց քա յին 
նշա նա կու թյուն ունե ցող պայ մա նի՝ մեղ քի առ կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար,

ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րից ել նե լով՝ եզ-
րա կաց րել է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ հոդ ված նե րի հիմ քով Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ, գտնե լով, որ սույն գոր ծով անհ-
րա 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։

Հա մա ձայն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 171-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
8-րդ կե տի՝ վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման մեջ նշվում են դա տա կան ակ տը բե կա նե լիս 
այն շար ժա ռիթ նե րը, որոն ցով վճռա բեկ դա տա րա նը չի հա մա ձայ նել այդ ակ տը կա յաց-
րած դա տա րա նի հիմ նա վո րում նե րին կամ եզ րա հան գում նե րին։

Հիմք ըն դու նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը՝ գա-
լիս եմ հետևու թյան, որ Վճռա բեկ դա տա րա նը Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տը բե կա նե լիս Վե րա քննիչ դա տա րա նի հիմ նա վո րում նե րին և եզ րա հան գում նե րին չի 
հա մա ձայն վել, ըստ էու թյան, բա ցա ռա պես այն շար ժա ռի թից ել նե լով, որ ըստ ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մու մի՝ իրա վա կան խնդի րը վե րա բե րել է խաչ մե րու կում ստեղծ ված իրա վի-
ճա կում լու սա ցույ ցը վա րոր դին տե սա նե լի չլի նե լու հար ցին, իսկ սույն գոր ծի փաս տե րից 
հետևում է, որ երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում գտնվող մե քե նա յի վա րոր դի հա մար 
հիմ նա կան լու սա ցույ ցը վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյամբ չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն լի-
նել տե սա նե լի, որի պայ ման նե րում վա րոր դը պետք է կողմ նո րոշ վեր կրկնող լու սա ցույ ցի 
լու սա յին ազ դան շան նե րով, մինչ դեռ հայց վո րին վե րագրվող արար քի կա տար ման պա հին 
կրկնող լու սա ցույ ցը լու սա յին որևէ ազ դան շան չէր ար ձա կել։
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Գտ նում եմ, որ վե րը նշված շար ժա ռի թը տվյալ դեպ քում չէր կա րող հիմք հան դի սա-
նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար հետևյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյամբ:

Ինչ պես ար դեն իսկ նշվեց վե րը, Վճռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րել, որ 
երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում գտնվող մե քե նա յի վա րոր դի հա մար հիմ նա կան 
լու սա ցույ ցը չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն տե սա նե լի լի նել՝ հիմ նա կան լու սա ցույ ցի կող քին 
«Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ առած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի առ կա յու թյան պայ-
ման նե րում, որից ել նե լով էլ հետևու թյուն է արել այն մա սին, որ նման պայ ման նե րում վա-
րոր դը պետք է կողմ նո րոշ վեր կրկնող լու սա ցույ ցի լու սա յին ազ դան շան նե րով, մինչ դեռ 
հայց վո րին վե րագրվող արար քի կա տար ման պա հին կրկնող լու սա ցույ ցը լու սա յին որևէ 
ազ դան շան չէր ար ձա կում։ Վճռա բեկ դա տա րա նը տվյալ հետևու թյա նը հան գել է՝ բա ցա-
ռա պես նշե լով, որ դա բխում է սույն գոր ծի փաս տե րից։

Ն ման պայ ման նե րում, կար ծում եմ, որ նախ առաջ նա յին է պար զե լը, թե արդ յո՞ք 
Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից «Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն 
ունե ցող փաս տե րը» վեր նա գի րը կրող բաժ նում վկա յա կոչ վել է այն պի սի փաստ, որից 
կա րող էր բխել վե րը նշված հետևու թյունն անե լու Վճռա բեկ դա տա րա նի հնա րա վո րու-
թյու նը։

Այս պես, այդ բաժ նում վկա յա կոչ վել են ըն դա մե նը երեք փաստ, այն է՝
1) Ծա ռա յու թյան 13.02.2017 թվա կա նի թիվ 1705723923 որոշ ման հա մա ձայն՝ Աշոտ Իս-

կան դար յա նը 04.02.2017 թվա կա նին, ժա մը 12։40-ին, ք. Երևան, Սե բաս տիա/Ա. Վեգ ներ 
խաչ մե րու կի հատ վա ծում խախ տել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2007 թվա կա նի հու նի սի 27-ի 
թիվ 955-Ն որոշ ման Հա վել ված 1-ի 7-րդ կե տի 5-րդ  են թա կե տի պա հան ջը, այն է՝ չի են-
թարկ վել լու սա ցույ ցի ար գե լող ազ դան շա նին՝ առաջ անց նե լով ար գե լող ազ դան շա նին են-
թարկ ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցից և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
ՀՀ օրենսգրքի 124.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն են թարկ վել է վար չա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան.

2) Կար գա վոր վող խաչ մե րու կում առ կա են հիմ նա կան և կրկ նող լու սա ցույց ներ.
3) Աշոտ Իս կան դար յա նի և «ԽԱՉԱՏՈՒՐՈՎ» ՍՊԸ-ի ի դեմս տնօ րեն Ար տակ Խա-

չատր յա նի միջև կնքվել է թիվ 299-17 փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 
պայ մա նա գի րը, որի 4.1 կե տի հա մա ձայն պայ մա նագ րի գին է սահ ման վել 50.000 ՀՀ 
դրա մը:

Կար ծում եմ, որ միայն վե րը նշված փաս տե րի առ կա յու թյու նը չէր կա րող հիմք հան-
դի սա նալ հետևու թյուն անե լու այն մա սին, որ «երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում 
գտնվող մե քե նա յի վա րոր դի հա մար հիմ նա կան լու սա ցույ ցը չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն 
տե սա նե լի լի նել՝ հիմ նա կան լու սա ցույ ցի կող քին «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ 
առած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում», քա նի որ դրանք վե-
րա բե րում են վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այլ հան գա-
մանք նե րին։

Միա ժա մա նակ, ցան կա նում եմ հայտ նել, որ եթե Վճռա բեկ դա տա րա նը վճռա բեկ բո-
ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րի շրջա նա կում նե րա ռեր ան գամ 
գ.թ. 14-րդում առ կա է լեկտ րո նա յին կրի չը, որը պա րու նա կում է հա մա պա տաս խան տե-
սան յու թը, ապա այն ևս չէր կա րող բա վա րար հիմք հան դի սա նալ հետևու թյան հան գե լու 
հա մար այն մա սին, որ «երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում գտնվող մե քե նա յի վա րոր-
դի հա մար հիմ նա կան լու սա ցույ ցը չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն տե սա նե լի լի նել՝ հիմ նա կան 
լու սա ցույ ցի կող քին «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ առած տրանս պոր տա յին մի ջո ցի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում» հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի բո-
վան դա կու թյու նից բխում է, որ 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 է պար զում գոր ծի լուծ-
ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող բո լոր փաս տե րը։ Այդ պի սի ապա ցույց ներ են 
վկա յի 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։
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Նույն օրենսգրքի 26-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծի հան գա մանք նե 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։

Նույն 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 ձա-
քննու թյուն նշա նա կել, որը կա րող է հանձ նա 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։

Կար ծում եմ, որ այն փաս տը, որ «երթևե կու թյան ձախ ել քա յին շար քում գտնվող մե-
քե նա յի վա րոր դի հա մար հիմ նա կան լու սա ցույ ցը չէր կա րող օբ յեկ տի վո րեն տե սա նե լի 
լի նել՝ հիմ նա կան լու սա ցույ ցի կող քին «Կանգ-գիծ» գծանշ ման առջև կանգ առած տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում», չէր կա րող հաս տատ վել միայն գոր ծում 
առ կա տե սան յու թը դա տա րա նի կող մից դիտ վե լու մի ջո ցով, քա նի որ նման հետևու թյան 
հան գե լու հա մար, անհ րա ժեշտ էր առնվազն եր կու պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա-
յու թյուն՝ գտնվել հայց վո րի վա րած մե քե նա յի ղե կին և տե սան յու թում ճիշտ պատ կեր ված 
իրա վի ճա կում։

Ինչ վե րա բեր վում է առանց վե րը նշված առնվազն եր կու պայ ման նե րի միա ժա մա նակ-
յա առ կա յու թյան նման հետևու թյուն անե լու հնա րա վո րու թյա նը, ապա կար ծում եմ, որ այս 
դեպ քում այդ հետևու թյան մեջ նշված հան գա մանք նե րը կա րող էին պարզ վել (հաս տատ-
ված հա մար վել) բա ցա ռա պես փոր ձա քննու թյուն նշա նա կե լու մի ջո ցով, քա նի որ այդ հար-
ցե րի պար զա բա նու մը նման իրա վի ճա կում պա հան ջում է հա տուկ գի տե լիք ներ։

Ն ման պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ չեմ հա մա րում ան դրա դառ նալ այն հար ցը պար զե-
լուն, թե կրկնող լու սա ցույ ցը հայց վո րին վե րագրվող արար քի կա տար ման պա հին լու սա-
յին որևէ ազ դան շան ար ձա կել է, թե՝ ոչ։

Վե րը նշվա ծի հի ման վրա հայտ նում եմ իմ ան հա մա ձայ նու թյու նը Վճռա բեկ դա տա-
րա նի հետևու թյան վե րա բեր յալ այն մա սին, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը 
բա վա րար է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ հոդ-
ված նե րի հիմ քով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րը նշված շար ժա ռի թով բե կա նե լու, 
ու 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 կի րա ռե լու հա մար։

Դ րա նից ել նե լով գտնում եմ, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա էր մերժ ման, իսկ Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի 25.04.2018 թվա կա նի որո շու մը՝ ան փո փոխ թողն ման։

ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Գ. Հա կոբ յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7527/05/16 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7527/05/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգս յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ք. Մ կո յան 

Ա. Պո ղոս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան),

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի ներ կա-

յա ցու ցիչ Ար ման Մ նա ցա կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա-
նի 01.06.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե-
տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) ընդ դեմ Նի կո լայ Բար խու դար յա նի՝ 
1.118.422 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Նի կո լայ Բար խու դար յա նից բռնա գան ձել 

1.118.422 ՀՀ դրամ:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Ավե տիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

05.06.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է՝ ան վա վեր ճա նա չե լով 18.08.2016 թվա կա նի 
«Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-192 որո շու մը:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 01.06.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 05.06.2017 
թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Նի կո լայ Բար խու դար յա նը:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 

ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215րդ հոդ վա ծը, 06.07.2000 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի (ու ժը կորց րել է 02.01.2015 թվա կա նին, բա ցա ռու թյամբ «Մաք սա յին կար գա վոր
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 259րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դրույթ նե րի) 201րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրեա կան 

օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի՝ մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյու նը և 
ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են եղել միմ-
յանց հետ, և  դրանց կի րա ռու մը կախ ված է եղել խախտ ման չա փե րից: Դ րա մա սին 
է վկա յում իրա վա խախտ ման եր կու կազ մե րի մեկ ամ բող ջա կան լի նե լու հան գա ման-
քը, թեև դրանք սահ ման ված են եղել եր կու տար բեր իրա վա կան ակ տե րում: Ուս տի, 
օրենս դրի կող մից քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վե րա ցու մը են թա դրում է ոչ թե 
պատ ժի ամ բող ջա կան վե րա ցում, այլ դրա փո խա րի նում վար չա կա նով: Նշ վա ծի արդ-
յուն քում պարզ է դառ նում, որ օրենս դի րը, ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վածն 
ուժը կորց րած ճա նա չե լով, ոչ թե հրա ժար վել է նման արար քը հան րա յին վտան գա վոր 
որա կե լուց և, ըստ այդմ, ընդ հան րա պես վե րաց րել է դրա հա մար հան րա յին-ի րա վա-
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, այլ ըն դա մե նը մեղ մաց րել է արար քի իրա վա կան գնա-
հա տա կա նը և պատ ժի տե սա կը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 01.06.2018 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
Պա տաս խա նո ղի արար քի պա հին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն սահ ման ված 

չի եղել, նա խա տես ված է եղել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ին չը, Վար չա կան իրա-
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի ուժով, բա ցա ռել է վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ճիշտ է հե տա գա յում այդ արարքն ապաք րեա կա նաց վել է 
և նա խա տես վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, սա կայն նոր սահ ման ված վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը չի կա րող ռետ րոակ տի վու թյամբ տա րած վել պա տաս խա-
նո ղի արար քի վրա, քա նի որ դա ար գել ված է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 8-րդ հոդ վա ծով։

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց րած ան ձը խնդրել է մեր ժել հայց վո րի 
վճռա բեկ բո ղո 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը.
1) ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն) նա խա բաց-

թո ղու մա յին հսկո ղու թյան վար չու թյան ԳՏԲ Բագ րա տա շե նի բա ժան մուն քի մաք սա յին 
տե սու չի կող մից 02.08.2015 թվա կա նին կազմ ված «Մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման 
վե րա բեր յալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ նույն թվա կա նի օգոս տո սի 2-ին ժա մը 
18։30-ի սահ ման նե րում Վ րաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյուն ժա մա նած ՀՀ քա ղա քա ցի Նի կո լայ Բար խու դար յա նի վա րած և վեր ջի նիս 
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող «Մեր սե դես Բենց» C 180 մակ նի շի ավ տո մե քե նան են-
թարկ վել է զննման, ին չի արդ յուն քում բեռ նախ ցի կի պա հես տա յին ան վա դո ղի վրա յից 
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և շար ժի չի կող քե րից հայտ նա բեր վել է մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց ված 6 ան վա-
նում դե ղո րայք։ Դե ղո րայ քը կա պա րակնք վել է և հանձն վել է մաք սա յին պա հեստ (հա-
տոր 2-րդ, գ.թ. 9-10).

2) ՀՀ ԳԱԱ «Փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 18.09.2015 թվա կա նի 
թիվ 15-2407 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյա նը ներ կա յաց ված հե տա զո-
տե լու նմուշ նե րի (օբ յեկտ ներ 1-6) բա ղա դրու թյան մեջ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հսկման են թա կա թմրա մի ջոց նե րի, հո գե մետ նյու թե րի և  դրանց պրե կուր սոր նե րի կազ-
մում ընդգրկ ված որևէ թմրա մի ջոց ներ և հո գե մետ նյու թեր չեն պա րու նակ վում։ Փոր ձա-
քննու թյան կա տար ման նպա տա կով տրա մադր ված 6 ան վա նում դե ղե րից 4-ի ման րա-
ծախ շու կա յա կան հա վա նա կան ար ժեք նե րի հան րա գու մա րը կա րող է կազ մել 938.800 ՀՀ 
դրամ, իսկ մյուս 2 դե ղե րի ար ժեք նե րի վե րա բեր յալ ար տա սահ ման յան տար բեր երկր նե րի 
ին տեր նե տա յին կայ քե րից ստաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ դրանց ընդ հա նուր մի ջի նաց-
ված շու կա յա կան ար ժեք նե րի հան րա գու մա րը 430.000 ՀՀ դրամ է: Եզ րա կա ցու թյան «Ապ-
րան քա գի տա կան հե տա զո տու թյուն» բաժ նում նշվել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում շու կա յի ուսում նա սի րու թյամբ ի հայտ եկած տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց ված է 
փոր ձա քննու թյան իրա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի (03.09.2015-18.09.2015 թվա կան-
ներ) դրու թյամբ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 45-59).

3) Նա խա րա րու թյան իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան վա րույթ-
նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան հե տա քննու թյան բաժ նի հե տա քննի չի 01.10.2015 թվա-
կա նի «Ք րեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ ՀՀ մաք սա յին սահ մա-
նով առանց հայ տա րա րագրման 1.368.800 ՀՀ դրամ ար ժե քով դե ղո րայ քի տե ղա փոխ ման 
դեպ քի առ թիվ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա նիշ նե րով հա-
րուց վել է քրեա կան գործ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 62-63).

4) Կո մի տեի քննչա կան վար չու թյան 3-րդ բաժ նի քննի չի 01.08.2016 թվա կա նի «Ք րեա-
կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րաց նե լու մա սին» որոշ-
ման հա մա ձայն՝ թիվ 83163115 քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է, և Նի կո լայ Բար խու-
դար յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է՝ նրա արար քում մաք սա-
նեն գու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով։ Ն ման որո շում կա յաց նե լու հա մար 
հիմք է հան դի սա ցել այն, որ 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով ուժը կորց րած է ճա նաչ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
64-65).

5) Կո մի տեի նա խա գա հի առա ջին տե ղա կա լի 05.08.2016 թվա կա նի թիվ 8-1/1178045/-
16 գրու թյան հա մա ձայն՝ ՀՀ ԳԱԱ «Փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր-
ձա գե տի 18.09.2016 թվա կա նի թիվ 15-2407 եզ րա կա ցու թյամբ ներ կա յաց ված դե ղո րայ քի 
մաք սա յին ար ժե քը 2016 թվա կա նի օգոս տո սի 2-ի դրու թյամբ կկազ մի 1.118.422 ՀՀ դրամ, 
իսկ մաք սա յին վճար նե րը՝ 223.685 ՀՀ դրամ (ԱԱՀ)» (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 69).

6) Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի իրա-
կա նաց ման վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա-
սին» թիվ-192 որոշ ման հա մա ձայն՝ Նի կո լայ Բար խու դար յա նը ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
201-րդ հոդ վա ծով ճա նաչ վել է զան ցա ռու և 6 ան վա նում դե ղո րայ քը մաք սա յին հսկո ղու-
թյու նից թաքց նե լով՝ ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո խե լու հա մար տու գան վել է այդ 
դե ղո րայ քի մաք սա յին ար ժե քի չա փով՝ 1.118.422 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 
73-76).

7) Դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Նի կո լայ Բար խու դար յա նը, առար կե-
լով հայ ցի դեմ, ներ կա յաց րել է հետևյալ փաս տարկ նե րը.

ա) խնդրո առար կա դե ղա մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց ված 
չեն, ուս տի հայց վորն իրա վունք չու ներ հա մա ցան ցի մի ջո ցով որո շել գու մա րի չա փը, և ըստ 
այդմ, իրեն են թար կել պա տաս խա նատ վու թյան.

բ) տվյալ դեպ քում իր նկատ մամբ չէր կա րող կի րառ վել վար չա կան հար կա դրան քի 
մի ջոց։
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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 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 բարձ-
րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-
թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար, և գտ նում է, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը՝ մաք սա նեն գու թյան մաս նա կի ապաք րեա կա նաց ման դեպ քում ան ձին նույն արար քի 
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան 
հար ցի վե րա բեր յալ, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա րում 
ան դրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե արդ յոք կա րող է ան ձը, ում կող մից մաք
սա նեն գու թյուն կա տար ված լի նե լու փաս տի առ թիվ քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վել է 
կամ հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է արար քի ապաք րեա կա նաց ման արդ
յուն քում, հե տա գա յում նույն արար քի հա մար են թարկ վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան։

Մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 
( Մաք սա նեն գու թյու նը) առա ջին մա սը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նել 
մաք սա նեն գու թյան՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով առանց մաք-
սա յին հսկո ղու թյան կամ դրա նից թաքց նե լով կամ մաք սա յին և այլ փաս տաթղ թե րը խա-
բեու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կամ դրանց մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րը սահ ման ված 
ձևով չհայ տա րա րագ րե լու կամ ոչ իր ան վամբ հայ տա րա րագ րե լու մի ջո ցով ապ րանք նե րի, 
մշա կու թա յին կամ այլ ար ժեք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար, եթե դրանք կա տար վել են 
խո շոր չա փե րով, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սով նա խա տես ված ապ-
րանք նե րի կամ ար ժեք նե րի։

Նույն հոդ վա ծի հին գե րորդ մա սը սահ մա նել է, որ նույն հոդ վա ծի առա ջին մա սով 
նա խա տես ված արար քը հա մար վում է խո շոր չա փե րով կա տար ված, եթե տե ղա փոխ ված 
ապ րանք նե րի կամ առար կա նե րի ար ժե քը գե րա զան ցում է հան ցա գոր ծու թյան պա հին 
սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը։

Նույն հոդ վա ծի վե ցե րորդ մա սը սահ մա նել է, որ նույն հոդ վա ծում գույք են հա մար-
վում մաք սա նեն գու թյան առար կա նե րը, իսկ վեր ջին նե րիս բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ 
դրանց ար ժե քը:

ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծը ( Մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի 
տե ղա փո խու մը՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով) սահ մա նում է, որ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փո խու մը՝ մաք սա յին 
հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով, այ սինքն՝ գաղտ նա րան նե րի օգ տա գործ մամբ, ապ րանք նե րի 
հայտ նա բե րու մը դժվա րաց նող այլ եղա նակ նե րով կամ ապ րանք նե րին այլ տեսք տա լու 
մի ջո ցով՝ հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ առա ջաց նում 
է տու գան քի նշա նա կում՝ այդ ապ րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քի չա փով։

«Ն վա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքե րի (…) իմաս տով որ պես հաշ վար կա յին 
հիմք չի կա րող ըն դուն վել նույն օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա-
վար ձը: Նշ ված ակ տե րում որ պես հաշ վար կա յին հիմք պահ պան վում է գոր ծող 1.000 ՀՀ 
դրա մը:

16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան 
օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օրեն քի (ու ժի մեջ 
է մտել 25.06.2016 թվա կա նին) 5-րդ հոդ վա ծով ուժը կորց րած է ճա նաչ վել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը:

Վե րը նշված նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծել է մաք սա յին հսկո ղու թյու նից 
թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու հա մար պա տաս խա նատ-
վու թյան հետևյալ իրա վա կար գա վո րու մը.



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 445

Այս պես՝ օրենս դի րը մաք սա յին կա նո նի խախ տում էր հա մա րել ան ձի կող մից կա տար-
ված հետևյալ անօ րի նա կան գոր ծո ղու թյու նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին 
սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փո խու մը՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով, այ-
սինքն՝ գաղտ նա րան նե րի օգ տա գործ մամբ, ապ րանք նե րի հայտ նա բե րու մը դժվա րաց նող 
այլ եղա նակ նե րով կամ ապ րանք նե րին այլ տեսք տա լու մի ջո ցով՝ հան ցա գոր ծու թյան 
հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ որ պես դրա հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյուն նա խա տե սե լով այդ ապ րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քի չա փով տու գանք նշա նա կե լը:

Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն էր նա խա տե-
սել այն դեպ քե րի հա մար, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով՝ 
առանց մաք սա յին հսկո ղու թյան կամ դրա նից թաքց նե լով կամ մաք սա յին և այլ փաս-
տաթղ թե րը խա բեու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կամ դրանց մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րը 
սահ ման ված ձևով չհայ տա րա րագ րե լու կամ ոչ իր ան վամբ հայ տա րա րագ րե լու մի ջո ցով 
տե ղա փոխ վում էին հան ցա գոր ծու թյան պա հին 1.000.000 ՀՀ դրամ ար ժե քը գե րա զան ցող 
ապ րանք ներ, մշա կու թա յին կամ այլ ար ժեք ներ՝ այն որա կե լով որ պես մաք սա նեն գու թյուն՝ 
միևնույն ժա մա նակ դրա հա մար որ պես պա տիժ նա խա տե սե լով նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի հա զա րա պա տի կից երեք հա զա րա պա տի կի չա փով տու գան քը, կամ ազա տազր կու-
մը՝ առա վե լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը, բա ցա ռե լով միևնույն արար-
քի հա մար միա ժա մա նակ թե՛ քրեա կան, թե՛ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան առա ջա-
ցու մը, սահ մա նել է, որ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս-
խա նատ վու թյու նը կա րող է առա ջա նալ ան ձի արար քում հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ-
նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում։ Դա նշա նա կում է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում ՀՀ մաք սա-
յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս 
անհ րա ժեշտ է, ի թիվս այլ նի, պար զել՝ արդ յոք ան ձի արար քը, կի րա ռե լի քրեա կան օրեն քի 
հա մա ձայն, պա րու նա կում է հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, և այդ հար ցին միայն բա-
ցա սա կան պա տաս խան տա լու դեպ քում (նշված հան գա ման քը հաս տատ վում է քրեա կան 
գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ մամբ) 
կա րե լի է քննար կել ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը։ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 
է, որ մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը մաք սա յին հսկո ղու-
թյու նից թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու հա մար առա ջա-
ցող պա տաս խա նատ վու թյան տե սա կը պայ մա նա վո րել են տե ղա փոխ վող ապ րանք նե-
րի ար ժե քով, այ սինքն՝ մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի 
հա մա ձայն՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով 1.000.000 ՀՀ 
դրամ ար ժե քը գե րա զան ցող ապ րանք նե րի տե ղա փո խումն առա ջաց նում էր ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն (հան ցա գոր ծու թյան 
մնա ցած տար րե րի առ կա յու թյան դեպ քում), ին չի արդ յուն քում այդ արար քի կա տար ման 
հա մար բա ցառ վում էր ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս-
խա նատ վու թյան կի րա ռու մը։

Մինչ դեռ 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն վել է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա-
կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ 
օրեն քը, որի 5-րդ հոդ վա ծով 25.06.2016 թվա կա նից ուժը կորց րած է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը, իսկ նույն օրեն քի 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդ ված նե րով ՀՀ 
քրեա կան օրենս գիր քը լրաց վել է հա մա պա տաս խա նա բար 215.1-ին, 235.1-ին և 267.1-ին 
հոդ ված նե րով, որոնք քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն են նա խա տե սում մաք սա նեն-
գու թյան առան ձին տե սակ նե րի հա մար։ Այ սինքն՝ օրենս դիրն ըստ էու թյան ապաք րեա-
կա նաց րել է ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված 
արար քը, բա ցա ռու թյամբ որո շա կի տե սա կի ապ րանք նե րի մաք սա նեն գու թյան:

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ քրեա կան օրենսգրքում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը՝ մաք-
սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման 
հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վե րաց ման հետևան քով քրեա կան գոր ծի հա-
րու ցու մը մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում նույն արար քի 
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հա մար ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պար զե լու հա մար Վճռա բեկ 
դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ օրեն քի հե տա դարձ ուժի կի րառ-
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 72-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) արար քի պատ ժե լիու թյու նը 
վե րաց նող կամ պա տի ժը մեղ մաց նող օրենքն ունի հե տա դարձ ուժ։

ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի հա մա ձայն՝ արար քի հան ցա-
վո րու թյու նը և պատ ժե լիու թյու նը որոշ վում են դա կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող քրեա-
կան օրեն քով:

ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 13-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի հա մա ձայն՝ արար քի հան ցա-
վո րու թյու նը վե րաց նող, պա տի ժը մեղ մաց նող կամ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն 
այլ կերպ բա րե լա վող օրեն քը հե տա դարձ ուժ ունի, այ սինքն՝ տա րած վում է մինչև այդ 
օրենքն ուժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան արարք կա տա րած ան ձանց, այդ թվում՝ այն 
ան ձանց վրա, ով քեր կրում են պա տի ժը կամ կրել են դա, սա կայն ունեն դատ վա ծու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ օրենս դրու թյամբ որ պես ժա մա նա-
կի մեջ քրեա կան օրեն քի գոր ծո ղու թյան հիմ նա կան կա նոն սահ ման ված է, որ արար քի 
հան ցա վո րու թյու նը և պատ ժե լիու թյու նը որոշ վում են այն կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող 
քրեա կան օրեն քով։ Միևնույն ժա մա նակ, այս կա նո նից սահ ման ված է բա ցա ռու թյուն այն 
դեպ քե րի հա մար, երբ արար քի կա տա րու մից հե տո ըն դուն ված օրեն քով վե րաց վում է 
արար քի հան ցա վո րու թյու նը, մեղ մաց վում է պա տի ժը կամ այլ կերպ բա րե լավ վում է հան-
ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը։ Ընդ որում, արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող կամ 
պա տի ժը մեղ մաց նող օրեն քը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան, իսկ հան ցանք կա տա րած ան ձի վի-
ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օրեն քը՝ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի ուժով օժտ ված է հե տա դարձ 
ուժով, այ սինքն՝ մինչև այդ օրենքն ուժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան արարք կա տա րած 
ան ձանց վրա այն տա րած վում է ան կախ այդ օրեն քում հե տա դարձ ուժի մա սին նշում առ-
կա լի նե լու հան գա ման քից։ 

Մաք սա նեն գու թյան (բա ցա ռու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքով նա խա տես ված դրա 
որոշ տե սակ նե րի) պատ ժե լիու թյու նը վե րաց վել է 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու 
մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քով, այ սինքն՝ նշված օրենքն արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե-
րաց նող է, և այդ հիմ քով ունե նա լով հե տա դարձ ուժ, ըստ էու թյան փո խա րի նում է մինչև 
դրա ուժի մեջ մտնե լը գոր ծող օրեն քին: Ուս տի, մինչև 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու 
մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս խան արար քի հան ցա վո րու-
թյու նը տվյալ դեպ քում են թա կա է որոշ ման ոչ թե արար քի կա տար ման պա հին գոր ծող, 
այլ դրա նից հե տո ըն դուն ված և հե տա դարձ ուժով օժտ ված 16.05.2016 թվա կա նի ՀՕ-83-Ն 
օրեն քով:

Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը որևէ օրենս դրա կան փո փո խու թյուն չի կա տա րել ՀՀ 
մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծում, ինչ պես նաև ուժը կորց րած չի ճա նա չել այդ նոր-
մը, հետևա բար ան ձի արար քը կա րող է որակ վել ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա-
ծով և առա ջաց նել դրա նով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն, եթե ան ձի արար քում 
առ կա չեն հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ: 

Վե րոգրյա լի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով մինչև 25.06.2016 թվա կա նը կա տար-
ված, 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում 
փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քով ապաք րեա-
կա նաց ված արար քի հա մար ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հնա րա վո րու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է, որ եթե ան ձի կող մից կա տար վել է արարք, որը 16.05.2016 թվա-
կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և 
լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քի հա մա ձայն՝ վե րը նշված դիր քո րո-
շում նե րի հա մա տեքս տում հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ չի պա րու նա կում, հետևա-
բար, ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա խախտ ման 
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հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում այդ ան ձը կա րող է պա տաս խա նատ վու թյան 
են թարկ վել մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման հա մար։ Նշ ված եզ րա հանգ ման հա մար 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում այն հան գա ման քը, որ ան ձին ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու հա մար էա կան է ան ձի կող մից կա տար ված արար քին տրված քրեաի րա վա կան 
գնա հա տա կա նը (ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը)՝ հաս տատ ված քրեա կան 
գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ մամբ: 
Իսկ այն հան գա ման քը, թե քրեա կան որ օրեն քի (ա րար քի կա տար ման պա հին գոր ծող, 
թե դրա նից հե տո ըն դուն ված, արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող օրեն քի) հի ման 
վրա է իրա վա սու մար մի նը եկել արար քում հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա-
կա յու թյան վե րա բեր յալ եզ րա հանգ ման, բա ցա ռա պես քրեաի րա վա կան հարց է՝ կապ-
ված ժա մա նա կի մեջ քրեա կան օրեն քի գոր ծո ղու թյան և նոր քրեա կան օրեն քի հե տա-
դարձ ուժի կի րառ ման հետ, և այն որևէ նշա նա կու թյուն չու նի ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու իրա-
վա չա փու թյան հար ցը գնա հա տե լու տե սանկ յու նից: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը թույ լատ րե լի է հա մա րում մինչև 
25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 
դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված արար քը կա տա րե լու փաս տի առ թիվ քրեա կան գոր ծի 
հա րու ցումն արար քի ապաք րեա կա նաց ման հետևան քով մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի 
վա րույ թը դրա հետևան քով կարճ վե լու դեպ քում՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման նշան նե-
րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով նա-
խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը, եթե, իհար կե, չեն լրա ցել ան ձի նկատ-
մամբ վար չա կան տույժ նշա նա կե լու Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 37-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կետ 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 ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Նի կո լայ Բար խու դար յա նի կող մից Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով 
02.08.2015 թվա կա նին 1.000.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող ընդ հա նուր ար ժե քով 6 ան-
վա նում դե ղո րայք տե ղա փոխ վե լու փաս տի առ թիվ Նա խա րա րու թյան իրա վա խախ-
տում նե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյու նում 
01.10.2015 թվա կա նին ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա-
նիշ նե րով հա րուց վել է քրեա կան գործ: Կո մի տեի քննչա կան վար չու թյան 3-րդ բաժ նի 
քննի չը, հիմք ըն դու նե լով 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 
18-ի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վածն ուժը կորց րած ճա նաչ վե լու հան գա ման քը, 
01.08.2016 թվա կա նին որո շում է կա յաց րել Նի կո լայ Բար խու դար յա նի արար քում մաք-
սա նեն գու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով նշված քրեա կան գոր ծի վա րույ-
թը կար ճե լու և Նի կո լայ Բար խու դար յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու մա սին։ 

Դ րա նից հե տո Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան 
վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-192 որոշ մամբ Նի կո լայ Բար խու դար յա նը ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով ճա նաչ վել է զան ցա ռու և 6 ան վա նում դե ղո րայ քը մաք սա յին 
հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո խե լու հա մար տու գան վել 
է այդ դե ղո րայ քի մաք սա յին ար ժե քի՝ 1.118.422 ՀՀ դրա մի չա փով:

Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Նի կո լայ Բար խու դար յա նից հօ գուտ ՀՀ 
պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 1.118.422 ՀՀ դրամ:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով Կո մի տեի հայ ցը և ան վա վեր ճա նա չե լով հան րա յին իրա-
վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ քում ըն կած՝ Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի 
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հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան պե տի 
18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-192 որո շու մը, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ 02.08.2015 թվա կա նին պա տաս խա նո ղի դրսևո րած գոր ծո ղու թյու նը 
պա րու նա կել է հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, այ սինքն՝ առնվազն պա տաս խա նո-
ղի գոր ծո ղու թյու նը չի կա րող որակ վել որ պես վար չա կան իրա վա խախ տում, քա նի որ 
այդ արարքն իրա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծած խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով առա ջաց նում էր քրեա կան պա տաս-
խա նատ վու թյուն: Փաս տո րեն, 02.08.2015 թվա կա նին պա տաս խա նո ղի թույլ տված 
արար քը հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ պա րու նա կե լու պայ ման նե րում վար չա կան 
իրա վա խախ տում (զան ցանք) չէր։ Հետևա բար 02.08.2015 թվա կա նին պա տաս խա նո-
ղի թույլ տված արարքն այդ պա հին առնվազն վար չա կան իրա վա խախտ ման հատ-
կա նիշ ներ չի պա րու նա կել, այ սինքն՝ զան ցանք չէր կա րող որակ վել, և, ըստ այդմ, ՀՀ 
օրենս դրու թյա նը հա մա պա տաս խան պա տաս խա նո ղի արար քը չէր հան գեց նում նրա 
նկատ մամբ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի ուժով վար չա կան հար կա դրան-
քի կի րառ մա նը, ուս տի պա տաս խա նողն ար դեն 2016 թվա կա նի օգոս տո սին չէր կա րող 
են թարկ վել վար չա կան հար կա դրան քի։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լով, ըստ էու թյան հա-
մա ձայ նել է Դա տա րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին և եզ րա հան գում նե-
րին։

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մա դրե 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. 

Նախ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև Նի կո լայ Բար խու դար յա նին 
վե րագրվող արար քի կա տար ման պա հին գոր ծող օրեն քով այդ արար քը հա մար վել է հան-
ցա գոր ծու թյուն, սա կայն տվյալ դեպ քում արար քի հան ցա վո րու թյու նը որոշ վում է ոչ թե 
դրա կա տար ման պա հին գոր ծող օրեն քով, այլ դրա նից հե տո ըն դուն ված, հե տա դարձ ուժ 
ունե ցող 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում 
փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քով, որով այդ 
արարքն այլևս հան ցա գոր ծու թյուն չէ: Հետևա բար այն հան գա ման քը, որ Նի կո լայ Բար-
խու դար յա նին վե րագրվող արար քը դրա կա տար ման պա հին գոր ծող օրեն քով հա մար վել 
է հան ցա գոր ծու թյուն, սույն գոր ծով հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ քում 
ըն կած վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը գնա հա տե լիս որևէ նշա նա կու թյուն չու նի, 
քա նի որ արար քի կա տար ման պա հին գոր ծող օրեն քը Նի կո լայ Բար խու դար յա նին վե-
րագրվող արար քի հան ցա վո րու թյու նը պար զե լիս կի րա ռե լի չէ:

Ինչ պես ար դեն իսկ նշվեց վե րը, քա նի որ Նի կո լայ Բար խու դար յա նի կող մից ՀՀ մաք-
սա յին սահ մա նով՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով 02.08.2015 թվա կա նին 1.000.000 
ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող ընդ հա նուր ար ժե քով 6 ան վա նում դե ղո րայք տե ղա փոխ վե լու 
փաս տի առ թիվ Նա խա րա րու թյան իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման և վար չա-
կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյու նում 01.10.2015 թվա կա նին ՀՀ քրեա կան 
օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով հա րուց ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել 
է նրա արար քում մաք սա նեն գու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով՝ 16.05.2016 
թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո-
խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վածն 
ուժը կորց րած ճա նաչ վե լու կա պակ ցու թյամբ, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման 
պայ ման նե րում ար դեն Նի կո լայ Բար խու դար յա նի կող մից կա տար ված արար քը կա րող 
էր որակ վել որ պես ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա-
խախ տում, եթե պա րու նա կում էր այդ իրա վա խախտ ման բո լոր նշան նե րը և չէին լրա ցել 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 37-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված ժամ կետ նե րը:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 26.12.2017 թվա կա նին 
ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքում 
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փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-260-Ն ՀՀ օրեն քի (ու ժի մեջ է մտել 01.04.2018 
թվա կա նին) 1-ին և 2-րդ հոդ ված նե րով ուժը կորց րած են ճա նաչ վել Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան 2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ի վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-ին կե տը և 29.1-ին գլու խը։

Նույն օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծով սահ ման վել է, որ մինչև նույն օրեն քի ուժի մեջ մտնելն 
ըն դուն ված վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան 
դա տա րան ներ կա յաց ված հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով գու մա րի 
բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ հայ ցա դի մում նե րը քննվում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան 2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ի վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի՝ մինչև 
նույն օրեն քի ուժի մեջ մտնե լը գոր ծող 29.1-ին գլխով սահ ման ված կար գով:

Մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-ին կե տի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րան 
կա րող են դի մել նաև վար չա կան մար մին նե րը կամ պաշ տո նա տար ան ձինք՝ ան բո ղո քար-
կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձից հան րա յին 
իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան-
ջով։

Մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 216.1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան 
ակ տե րի հի ման վրա հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով գու մա րի բռնա-
գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծե րը (այ սու հետ՝ բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծեր) հա րուց-
վում են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րով՝ այդ 
ակտն ըն դու նած վար չա կան մարմ նի հայ ցա դի մու մի հի ման վրա։

Մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի ա. կե տի 
հա մա ձայն՝ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա-
տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով 
սահ ման ված կար գով՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով տրված կա տա րո ղա կան թեր թի 
հի ման վրա, եթե ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից 
գանձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հար յուր հա զար դրա մը։

Մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 216.1-ին հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ 
գոր ծե րով հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ 
վե րա նում է տվյալ վար չա կան ակ տի ան բո ղո քար կե լի լի նե լը։ 

Մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ նույն օրենսգրքի 216.4-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում վար չա կան 
ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք հան դի սա ցած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ապա ցուց-
ման բե ռը կրում է հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի նը։ 
Իսկ մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ նույն օրենսգրքի 216.5-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օրենսգրքի 216.1-ին հոդ վա ծով նա խա տես ված գոր ծե րով վար չա-
կան դա տա րա նը կա յաց նում է հետևյալ դա տա կան ակ տե րից մե կը.

1) հայ ցա դի մումն ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րե լու մա սին՝ ամ բող ջու թյամբ բռնա գան-
ձե լով հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես ված գու մա րը.

2) հայ ցա դի մու մը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լու մա սին՝ վար չա կան ակ տը ճա նա չե լով 
մաս նա կիո րեն ան վա վեր կամ առ ոչինչ՝ մաս նա կիո րեն բռնա գան ձե լով հան րա յին իրա-
վա կան դրա մա կան պա հան ջով նա խա տես ված գու մա րը.

3) հայ ցա դի մումն ամ բող ջու թյամբ մեր ժե լու մա սին՝ վար չա կան ակ տը ճա նա չե լով ամ-
բող ջու թյամբ ան վա վեր կամ առ ոչինչ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան-
նե րը Կո մի տեի հայ ցը մերժ ման, իսկ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ-
քում ըն կած՝ Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի 
իրա կա նաց ման վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու 
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մա սին» թիվ-192 որո շումն ան վա վեր ճա նաչ ման են թա կա լի նե լը պայ մա նա վո րել են Նի կո-
լայ Բար խու դար յա նին վե րագրվող արարքն այն կա տա րե լու պա հին հան ցա գոր ծու թյան 
հատ կա նիշ ներ պա րու նա կե լու հան գա ման քով։ Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը սույն 
որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հի ման վրա հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վե-
րը նշված հան գա ման քը տվյալ դեպ քում չի բա ցա ռում Նի կո լայ Բար խու դար յա նին մաք-
սա յին կա նոն նե րի խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հնա րա վո-
րու թյու նը։ 

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Դա տա րա նում գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում Նի կո լայ Բար խու դար յա նը, առար կե լով հայ ցի դեմ, ներ կա յաց րել 
է հետևյալ փաս տարկ նե րը.

1) խնդրո առար կա դե ղա մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց-
ված չեն, ուս տի հայց վորն իրա վունք չու ներ հա մա ցան ցի մի ջո ցով որո շել գու մա րի չա փը, 
և ըստ այդմ, իրեն են թար կել պա տաս խա նատ վու թյան.

2) տվյալ դեպ քում իր նկատ մամբ չէր կա րող կի րառ վել վար չա կան հար կա դրան քի 
մի ջոց։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րը սահ-
մա նա փակ վել են Նի կո լայ Բար խու դար յա նին վե րագրվող արարքն այն կա տա րե լու պա-
հին հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ պա րու նա կե լու հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ 
վեր ջի նիս մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան բա ցառ մամբ։ Փաս տո րեն, Դա տա րա նը, հայ ցը մեր-
ժե լով, այլևս չի քննար կել Նի կո լայ Բար խու դար յա նի կող մից ներ կա յաց ված փաս տար կը՝ 
կապ ված դե ղո րայ քի ար ժե քի որոշ ման հետ։

Հաշ վի առ նե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն վար չա կան 
գործն անհ րա ժեշտ է ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան նոր քննու թյան՝ խնդրո առար-
կա դե ղո րայ քի ար ժե քը որո շե լու վե րա բեր յալ Նի կո լայ Բար խու դար յա նի կող մից ներ կա-
յաց ված փաս տար կը քննու թյան առար կա դարձ նե լու հա մար։ Դ րա արդ յուն քում հնա րա-
վոր կլի նի պար զել հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ քում ըն կած՝ Կո մի-
տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման 
վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-192 
որոշ ման իրա վա չա փու թյու նը և լու ծել Նի կո լայ Բար խու դար յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան 
բյու ջե 1.118.422 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու հար ցը։

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 րա քննիչ 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:
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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 բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա 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 րոգրյա 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

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
01.06.2018 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 բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն-
թաց քում:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ

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 տի կող մից թիվ ՎԴ/7527/05/16 վար չա կան գոր ծով  

03.07.2020 թվա կա նին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 03.07.2020 թվա կա նին քննե լով ՀՀ 
պետա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) ներ կա յա ցու ցիչ Ար ման Մ նա ցա-
կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Կո մի տեի ընդ դեմ Նի կո լայ Բար խու դար յա նի՝ 1.118.422 ՀՀ դրամ 
բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, նույն պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա-
մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա 
Հա կոբ յանս, Ար տակ Բար սեղ յանս և Նախ շուն Տա վա րաց յանս հա մա ձայն չլի նե լով վե րը 
նշված որոշ ման հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ 
հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման 
վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Նի կո լայ Բար խու դար յա նից բռնա գան ձել 

1.118.422 ՀՀ դրամ:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Ավե տիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

05.06.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է՝ ան վա վեր ճա նա չե լով 18.08.2016 թվա կա նի 
«Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-192 որո շու մը:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 01.06.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 05.06.2017 
թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Նի կո լայ Բար խու դար յա նը:

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է մինչև 25.05.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու-
թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը, 06.07.2000 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ 
մաք սա յին օրենսգրքի (ու ժը կորց րել է 02.01.2015 թվա կա նին, բա ցա ռու թյամբ «Մաք սա յին 
կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 259-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դրույթ նե րի) 201-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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քրեա կան 

օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի՝ մինչև 25.05.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյու նը և 
ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են եղել միմ-
յանց հետ, և  դրանց կի րա ռու մը կախ ված է եղել խախտ ման չա փե րից: Դ րա մա սին 
է վկա յում իրա վա խախտ ման եր կու կազ մե րի մեկ ամ բող ջա կան լի նե լու հան գա մա-
նքը, թեև դրանք սահ ման ված են եղել եր կու տար բեր իրա վա կան ակ տե րում: Ուս տի, 
օրենս դրի կող մից քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վե րա ցու մը են թա դրում է ոչ թե 
պատ ժի ամ բող ջա կան վե րա ցում, այլ՝ դրա փո խա րի նում վար չա կա նով: Նշ վա ծի արդ-
յուն քում պարզ է դառ նում, որ օրենս դի րը, ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը 
ուժը կորց րած ճա նա չե լով, ոչ թե հրա ժար վել է նման արար քը հան րա յին վտան գա վոր 
որա կե լուց և ըստ այդմ, ընդ հան րա պես վե րաց րել է դրա հա մար հան րա յին-ի րա վա կան 
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պա տաս խա նատ վու թյու նը, այլ ըն դա մե նը մեղ մաց րել է արար քի իրա վա կան գնա հա-
տա կա նը և պատ ժի տե սա կը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել:

3. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն) նա խա բաց թո-
ղու մա յին հսկո ղու թյան վար չու թյան ԳՏԲ Բագ րա տա շե նի բա ժան մուն քի մաք սա յին տե-
սու չի կող մից 02.08.2015 թվա կա նին կազմ ված «Մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե-
րա բեր յալ» ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ նույն թվա կա նի օգոս տո սի 2-ին ժա մը 18:30-ի 
սահ ման նե րում Վ րաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ժա-
մա նած ՀՀ քա ղա քա ցի Նի կո լայ Բար խու դար յա նի վա րած և վեր ջի նիս սե փա կա նու թյուն 
հան դի սա ցող «Մեր սե դես Բենց» C 180 մակ նի շի ավ տո մե քե նան են թարկ վել է զննման, 
ին չի արդ յուն քում բեռ նախ ցի կի պա հես տա յին ան վա դո ղի վրա յից և շար ժի չի կող քե րից 
հայտ նա բեր վել է մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց ված 6 ան վա նում դե ղո րայք։ Դե ղո րայ-
քը կա պա րակնք վել է և հանձն վել է մաք սա յին պա հեստ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 9-10).

2) ՀՀ ԳԱԱ «Փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 18.09.2015 թվա կա նի 
թիվ 15-2407 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյա նը ներ կա յաց ված հե տա զո-
տե լու նմուշ նե րի (օբ յեկտ ներ 1-6) բա ղա դրու թյան մեջ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հսկման են թա կա թմրա մի ջոց նե րի, հո գե մետ նյու թե րի և  դրանց պրե կուր սոր նե րի կազ-
մում ընդգրկ ված որևէ թմրա մի ջոց ներ և հո գե մետ նյու թեր չեն պա րու նա կում։ Փոր ձա-
քննու թյան կա տար ման նպա տա կով տրա մադր ված 6 ան վա նում դե ղե րից 4-ի ման րա-
ծախ շու կա յա կան հա վա նա կան ար ժեք նե րի հան րա գու մա րը կա րող է կազ մել 938.800 ՀՀ 
դրամ, իսկ մյուս 2 դե ղե րի ար ժեք նե րի վե րա բեր յալ ար տա սահ ման յան տար բեր երկր նե րի 
ին տեր նե տա յին կայ քե րից ստաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ դրանց ընդ հա նուր մի ջի-
նաց ված շու կա յա կան ար ժեք նե րի հան րա գու մա րը 430.000 ՀՀ դրամ է: Եզ րա կա ցու թյան 
«Ապ րան քա գի տա կան հե տա զո տու թյուն» բաժ նում նշվել է, որ ՀՀ շու կա յի ուսում նա սի րու-
թյամբ ի հայտ եկած տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց ված է փոր ձա քննու թյան իրա կա նաց-
ման ժա մա նա կա հատ վա ծի (03.09.2015-18.09.2015 թվա կան ներ) դրու թյամբ (հա տոր 2-րդ, 
գ.թ. 45-59).

3) Նա խա րա րու թյան իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան վա րույթ-
նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան հե տա քննու թյան բաժ նի հե տա քննի չի 01.10.2015 թվա-
կա նի «Ք րեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին» որոշ ման հա մա ձայն՝ ՀՀ մաք սա յին սահ մա-
նով առանց հայ տա րա րագրման 1.368.800 ՀՀ դրամ ար ժե քով դե ղո րայ քի տե ղա փոխ ման 
դեպ քի առ թիվ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա նիշ նե րով հա-
րուց վել է քրեա կան գործ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 62-63).

4) Կո մի տեի քննչա կան վար չու թյան 3-րդ բաժ նի քննի չի 01.08.2016 թվա կա նի «Ք րեա-
կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դում դա դա րաց նե լու մա սին» որոշ-
ման հա մա ձայն՝ թիվ 83163115 քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է, և Նի կո լայ Բար խու-
դար յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է՝ նրա արար քում մաք սա-
նեն գու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով։ Ն ման որո շում կա յաց նե լու հա մար 
հիմք է հան դի սա ցել այն, որ 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով ուժը կորց րած է ճա նաչ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը (հա տոր 2-րդ, 
գ.թ. 64-65).

5) Կո մի տեի նա խա գա հի առա ջին տե ղա կա լի 05.08.2016 թվա կա նի թիվ 8-1/1178045/-
16 գրու թյան հա մա ձայն՝ «Փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գե տի 
18.09.2016 թվա կա նի թիվ 15-2407 եզ րա կա ցու թյամբ ներ կա յաց ված դե ղո րայ քի մաք սա յին 
ար ժե քը 2016 թվա կա նի օգոս տո սի 2-ի դրու թյամբ կկազ մի 1.118.422 դրամ, իսկ մաք սա յին 
վճար նե րը՝ 223.685 դրամ (ԱԱՀ) (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 69).
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6) Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի իրա-
կա նաց ման վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա-
սին» թիվ-192 որոշ ման հա մա ձայն՝ Նի կո լայ Բար խու դար յա նը ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
201-րդ հոդ վա ծով ճա նաչ վել է զան ցա ռու և 6 ան վա նում դե ղո րայ քը մաք սա յին հսկո ղու-
թյու նից թաքց նե լով ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո խե լու հա մար տու գան վել է այդ դե-
ղո րայ քի մաք սա յին ար ժե քի չա փով՝ 1.118.422 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 73-76),

7) Դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Նի կո լայ Բար խու դար յա նը, առար կե-
լով հայ ցի դեմ, ներ կա յաց րել է հետևյալ փաս տարկ նե րը.

ա) խնդրո առար կա դե ղա մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց ված 
չեն, ուս տի հայց վորն իրա վունք չու ներ հա մա ցան ցի մի ջո ցով որո շել գու մա րի չա փը, և ըստ 
այդմ, իրեն են թար կեր պա տաս խա նատ վու թյան,

բ) տվյալ դեպ քում իր նկատ մամբ չէր կա րող կի րառ վել վար չա կան հար կա դրան քի 
մի ջոց։

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծը հա րուց վել է Կո մի տեի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա, որով 

Կո մի տեն պա հան ջել է Նի կո լայ Բար խու դար յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 
1.118.422 ՀՀ դրամ:

Դա տա րա նը, մեր ժե լով Կո մի տեի հայ ցը և ան վա վեր ճա նա չե լով հան րա յին իրա վա-
կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ քում ըն կած՝ Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա-
բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա-
կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին›› թիվ-192 որո շու մը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
02.08.2015 թվա կա նին պա տաս խա նո ղի դրսևո րած գոր ծո ղու թյու նը պա րու նա կել է հան-
ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, այ սինքն՝ առնվազն պա տաս խա նո ղի գոր ծո ղու թյու նը չի 
կա րող որակ վել որ պես վար չա կան իրա վա խախ տում, քա նի որ այդ արարքն իրա վա հա-
րա բե րու թյան պա հին գոր ծած խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի հիմ քով առա ջաց նում էր քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Փաս տո րեն, 
02.08.2015 թվա կա նին պա տաս խա նո ղի թույլ տված արար քը հան ցա գոր ծու թյան հատ-
կա նիշ ներ պա րու նա կե լու պայ ման նե րում վար չա կան իրա վա խախ տում (զան ցանք) չէր։ 
Հետևա բար 02.08.2015 թվա կա նին պա տաս խա նո ղի թույլ տված արարքն այդ պա հին 
առնվազն վար չա կան իրա վա խախտ ման հատ կա նիշ ներ չի պա րու նա կել, այ սինքն՝ զան-
ցանք չէր կա րող որակ վել, և, ըստ այդմ, ՀՀ օրենս դրու թյա նը հա մա պա տաս խան պա-
տաս խա նո ղի արար քը չէր հան գեց նում նրա նկատ մամբ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ 
հոդ վա ծի ուժով վար չա կան հար կա դրան քի կի րառ մա նը, ուս տի պա տաս խա նողն ար դեն 
2016 թվա կա նի օգոս տո սին չէր կա րող են թարկ վել վար չա կան հար կա դրան քի։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, 01.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ մեր ժե լով Կո մի տեի վե րա-
քննիչ բո ղո քը, ըստ էու թյան հա մա ձայ նել է Դա տա րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րին և եզ րա հան գում նե րին։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, քննե լով Կո մի տեի ներ կա յա ցու ցիչ Ար ման Մ նա ցա կան յա նի 
վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որոշ ման 
դեմ և թույ լատ րե լի հա մա րե լով մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ 
քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված արար քը կա-
տա րե լու փաս տի առ թիվ քրեա կան գոր ծի հա րու ցումն արար քի ապաք րեա կա նաց ման 
հետևան քով մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը դրա հետևան քով կարճ վե լու դեպ-
քում՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման նշան նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, ան ձին ՀՀ 
մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լը (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 7րդ  է ջը), եզ րա հան գել է, որ թեև Նի կո լայ Բար-
խու դար յա նին վե րագրվող արար քի կա տար ման պա հին գոր ծող օրեն քով այդ արար քը 
հա մար վել է հան ցա գոր ծու թյուն, սա կայն տվյալ դեպ քում արար քի հան ցա վո րու թյու նը 
որոշ վում է ոչ թե դրա կա տար ման պա հին գոր ծող օրեն քով, այլ դրա նից հե տո ըն դուն-
ված, հե տա դարձ ուժ ունե ցող 16.05.2016 թվա կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
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քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին›› ՀՕ-83-Ն 
ՀՀ օրեն քով, որով այդ արարքն այլևս հան ցա գոր ծու թյուն չէ: Միևնույն ժա մա նակ, ար-
ձա նագ րե լով, որ այն հան գա ման քը, որ Նի կո լայ Բար խու դար յա նին վե րագրվող արար քը 
դրա կա տար ման պա հին գոր ծող օրեն քով հա մար վել է հան ցա գոր ծու թյուն, սույն գոր-
ծով հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմ քում ըն կած վար չա կան ակ տի իրա-
վա չա փու թյու նը գնա հա տե լիս որևէ նշա նա կու թյուն չու նի, քա նի որ արար քի կա տար ման 
պա հին գոր ծող օրեն քը Նի կո լայ Բար խու դար յա նին վե րագրվող արար քի հան ցա վո րու-
թյու նը պար զե լիս կի րա ռե լի չէ (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 9րդ  է ջը), Վճռա բեկ 
դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կոբ յանս, Ար տակ Բար սեղ յանս և 
Նախ շուն Տա վա րաց յանս հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա
մաս նու թյան կող մից վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք 
մեր հա տուկ կար ծի քը դրա վե րա բեր յալ:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 8-րդ հոդ վա ծի 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 օրենս դրու թյան հի ման վրա:

Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցանք) է հա մար վում հա կաի րա վա-
կան, մե ղա վոր (դի տա վոր յալ կամ անզ գույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու-
նը, որի հա մար օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյուն:

ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյուն է հա մար-
վում մե ղա վո րու թյամբ կա տար ված՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վոր այն արար քը, որը 
նա խա տես ված է նույն օրենսգրքով:

Վե րոգրյալ իրա վա կար գա վո րում նե րից բխում է, որ արար քը կա րող է որակ վել վար-
չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցանք) և առաջ բե րել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
միայն այն դեպ քում, երբ այդ արար քը հան ցա գոր ծու թյուն չի հա մար վում: 

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ քրեա կան և վար չա կան օրենս դրու թյամբ շատ հա ճախ 
նկա րագրվում են հա կաօ րի նա կան արարք նե րի կրկնօ րի նակ ներ, որոնց հա մար նշված 
օրենս դրու թյուն նե րով նա խա տես վում են պա տաս խա նատ վու թյան տար բեր մի ջոց ներ: 
Դրանք հիմ նա կա նում վե րա բե րում են պա տաս խա նատ վու թյան եղա նակ նե րին և չա փին: 

Ան ձանց կող մից կա տար ված հա կաօ րի նա կան արար քի որակ ման հարցն առանց քա-
յին նշա նա կու թյուն ունի նրանց նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց կի րա ռե լու 
թույ լատ րե լի իրա վա կան ակտն ընտ րե լու և  դրա նով նա խա տես ված կար գով պա տաս-
խա նատ վու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար, քա նի որ որոշ արարք ներ կա տա րե լը կա րող է 
հան գեց նել ինչ պես վար չա կան, այն պես էլ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան՝ կախ ված 
այդ արարք նե րի որակ ման հա մար օրեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րի առ կա յու թյու-
նից: Ընդ որում, արար քի որա կու մը կա րող է տրվել բա ցա ռա պես այն կա տա րե լու պա հին 
գոր ծող օրենս դրու թյան հի ման վրա: 

Այս պես. եթե ան ձի կող մից կա տար վել է հա կաօ րի նա կան այն պի սի արարք, որը 
տվյալ պա հին գոր ծող ՀՀ քրեա կան օրենսգրքով նա խա տես ված է որ պես հան ցա գոր ծու-
թյուն, ապա այդ արար քը չի կա րող որակ վել որ պես վար չա կան իրա վա խախ տում (զան-
ցանք) ու հիմք հան դի սա նալ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու և վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն կի րա ռե լու հա մար: 

Բա ցա ռու թյուն կա րող է դիտ վել թերևս այն իրա վի ճա կը, երբ ան ձի կող մից կա տար-
ված հա կաօ րի նա կան արար քին տրվի քրեաի րա վա կան գնա հա տա կան, սա կայն հե տա-
գա յում (գործ հա րու ցե լու առի թի օրի նա կա նու թյու նը և հիմ քե րի բա վա րար լի նելն ստու-
գե լու ըն թաց քում) պարզ վի, որ արար քին տրվել է սխալ որա կում ու այն ՀՀ քրեա կան 
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օրենսգրքով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն չէ (այ սինքն՝ վար չա կան իրա վա խախ-
տում (զան ցանք) է), ապա քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու կամ քրեա կան գոր ծը 
կար ճե լու դեպ քում Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 37-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում ան ձը կա րող է են թարկ վել վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան՝ եթե պարզ վի, որ խախ տո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րում առ կա են 
վար չա կան իրա վա խախտ ման նշան ներ: Այ նինչ, եթե արարքն ի սկզբա նե որակ վել է որ-
պես հան ցա գոր ծու թյուն՝ նա խա տես ված ՀՀ քրեա կան օրենսգրքով, ապա դա նշա նա կում 
է, որ բա ցա կա յել է արար քը վար չա կան իրա վա խախ տում որա կե լու իրա վա կան և փաս-
տա կան հիմ քը: Ընդ որում, եթե ան գամ հե տա գա յում օրենս դրա կան փո փո խու թյուն նե-
րի արդ յուն քում տվյալ արարքն այլևս դա դա րի հա մար վել հան ցա գոր ծու թյուն (ա րար քը 
ապաք րեա կա նաց վի), ապա այդ հան գա ման քը չի կա րող ազ դել արար քը կա տա րե լու պա-
հին դրան տրված իրա վա կան գնա հա տա կա նի վրա, քա նի որ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 
12-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ արար քի հան ցա վո րու թյու նը և պատ ժե լիու թյու նը 
որոշ վում են դա կա տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող քրեա կան օրեն քով: Այլ կերպ ասած, եթե 
արար քը կա տա րե լու պա հին այն հան դի սա ցել է հան ցա գոր ծու թյուն, ապա հե տա գա յում 
այդ արարքն ապաք րեա կա նաց նե լուց հե տո չի կա րող հետևու թյուն ար վել այն մա սին, որ 
նախ կի նում տրված որա կու մը եղել է սխալ և փաս տո րեն արար քը ոչ թե հան ցա գոր ծու-
թյուն է եղել, այլ՝ վար չա կան իրա վա խախ տում:

Այս պի սով, հան գում ենք եզ րա կա ցու թյան, որ ան ձի կող մից կա տար ված հա կաօ րի-
նա կան արար քին տվյալ պա հին գոր ծող օրենս դրու թյան հի ման վրա քրեաի րա վա կան 
գնա հա տա կան տա լու դեպ քում այդ արար քը հե տա գա յում այլևս չի կա րող որակ վել որ-
պես վար չա կան իրա վա խախ տում, եթե ան գամ օրենս դրա կան փո փո խու թյուն նե րի արդ-
յուն քում հան ցա գոր ծու թյուն հա մար վող արար քը ապաք րեա կա նաց վի: Հա կա ռակ մեկ նա-
բան ման դեպ քում կա րող է ստաց վել այն պի սի իրա վի ճակ, երբ հնա րա վոր կլի նի տու-
գան քի ձևով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռել այն ան ձի նկատ մամբ, որը 
մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ 
հոդ վա ծով ( Մաք սա նեն գու թյուն) նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ մե-
ղա վոր ճա նաչ ված լի նե լու հիմ քով դա տա պարտ ված լի նի ազա տազրկ ման, սա կայն պա-
տի ժը կրե լու ըն թաց քում քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմք հան դի սա ցող արարքն 
ապաք րեա կա նաց վի ու քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վի՝ դա տա պարտ յա լի նկատ մամբ 
ար դա րաց ման դա տավ ճիռ կա յաց վե լու հիմ քով: Նշ ված մեկ նա բա նու թյու նը գո յու թյան 
իրա վունք չու նի, հաշ վի առ նե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ ամ րագրված իրա վա կան որո-
շա կիու թյան հիմ նա րար սկզբուն քը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ եզ րա հան գում ենք, որ եթե արար քը կա տա րե լու պա հին 
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ պա րու նա կե լու հիմ քով այն չի հան դի սա ցել վար չա կան 
իրա վա խախ տում (զան ցանք), ապա ան գամ հե տա գա յում այդ հատ կա նիշ նե րը կորց նե լու 
հան գա ման քը չի կա րող արար քը դարձ նել վար չա կան իրա վա խախ տում: 

ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փո խու մը՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից 
թաքց նե լով, այ սինքն՝ գաղտ նա րան նե րի օգ տա գործ մամբ, ապ րանք նե րի հայտ նա բե րու մը 
դժվա րաց նող այլ եղա նակ նե րով կամ ապ րանք նե րին այլ տեսք տա լու մի ջո ցով՝ հան ցա-
գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա-
կում՝ այդ ապ րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քի չա փով:

Մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-
րդ հոդ վա ծի ( Մաք սա նեն գու թյու նը) առա ջին մա սը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է 
սահ մա նել մաք սա նեն գու թյան՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով՝ 
առանց մաք սա յին հսկո ղու թյան կամ դրա նից թաքց նե լով կամ մաք սա յին և այլ փաս-
տաթղ թե րը խա բեու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կամ դրանց մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րը 
սահ ման ված ձևով չհայ տա րա րագ րե լու կամ ոչ իր ան վամբ հայ տա րա րագ րե լու մի ջո ցով 
ապ րանք նե րի, մշա կու թա յին կամ այլ ար ժեք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար, եթե դրանք կա-
տար վել են խո շոր չա փե րով, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սով նա խա տես-
ված ապ րանք նե րի կամ ար ժեք նե րի:
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Նույն հոդ վա ծի հին գե րորդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի առա ջին մա սով նա խա-
տես ված արար քը հա մար վում է խո շոր չա փե րով կա տար ված, եթե տե ղա փոխ ված ապ-
րանք նե րի կամ առար կա նե րի ար ժե քը գե րա զան ցում է հան ցա գոր ծու թյան պա հին սահ-
ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հա զա րա պա տի կը, բա ցա ռու թյամբ ակ ցի զա յին 
դրոշ մա նիշ նե րով դրոշ մա վոր ման են թա կա չդրոշ մա վոր ված կամ չվե րա դրոշ մա վոր ված 
ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու դեպ քի, երբ խո շոր չափ է հա մար վում հան ցա գոր ծու թյան 
պա հին սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հար յու րա պա տի կը գե րա զան-
ցող գու մա րը (ար ժե քը):

Նույն հոդ վա ծի վե ցե րորդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծում գույք են հա մար վում 
մաք սա նեն գու թյան առար կա նե րը, իսկ վեր ջին նե րիս բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ դրանց 
ար ժե քը:

«Ն վա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա վար ձի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսգրքե րի (…) իմաս տով որ պես հաշ վար կա յին 
հիմք չի կա րող ըն դուն վել նույն օրեն քով սահ ման ված նվա զա գույն ամ սա կան աշ խա տա-
վար ձը: Նշ ված ակ տե րում որ պես հաշ վար կա յին հիմք պահ պան վում է գոր ծող 1.000 դրա-
մը:

16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան 
օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օրեն քի (ու ժի 
մեջ է մտել 25.06.2016 թվա կա նին) 5-րդ հոդ վա ծով ուժը կորց րած է ճա նաչ վել Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան 18.04.2003 թվա կա նի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը:

Այս պի սով, մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծել է մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե-
լով մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան 
հետևյալ իրա վա կար գա վո րու մը: 

Օրենս դի րը վար չա կան իրա վա խախ տում, այ սինքն՝ զան ցանք է որա կել մաք սա յին 
հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով, այ սինքն՝ գաղտ նա րան նե րի օգ տա գործ մամբ, ապ րանք նե րի 
հայտ նա բե րու մը դժվա րաց նող այլ եղա նակ նե րով կամ ապ րանք նե րին այլ տեսք տա լու 
մի ջո ցով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա-
փո խու մը, եթե բա ցա կա յում են հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րը՝ որ պես դրա հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սե լով այդ ապ րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քի չա փով 
տու գանք նշա նա կե լը:

Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն էր նա խա տե-
սել այն դեպ քե րի հա մար, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով՝ 
առանց մաք սա յին հսկո ղու թյան կամ դրա նից թաքց նե լով կամ մաք սա յին և այլ փաս-
տաթղ թե րը խա բեու թյամբ օգ տա գոր ծե լու կամ դրանց մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե րը 
սահ ման ված ձևով չհայ տա րա րագ րե լու կամ ոչ իր ան վամբ հայ տա րա րագ րե լու մի ջո ցով 
տե ղա փոխ վում էին հան ցա գոր ծու թյան պա հին 1.000.000 ՀՀ դրամ ար ժե քը գե րա զան ցող 
ապ րանք ներ, մշա կու թա յին կամ այլ ար ժեք ներ՝ այն որա կե լով որ պես մաք սա նեն գու թյուն՝ 
միևնույն ժա մա նակ դրա հա մար որ պես պա տիժ նա խա տե սե լով նվա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի հա զա րա պա տի կից երեք հա զա րա պա տի կի չա փով տու գան քը, կամ ազա տազր կու-
մը՝ առա վե լա գույ նը հինգ տա րի ժամ կե տով:

Փաս տո րեն, օրենս դի րը միևնույն արարք կա տա րե լու հա մար նա խա տե սել է թե՛ վար-
չա կան և թե՛ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ այն պայ մա նա վո րե լով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փոխ վող արանք նե րի ար ժե քով և/ կամ 
բնույ թով (մշա կու թա յին կամ այլ ար ժեք ներ), հետևա բար, ան ձի կող մից կա տար ված հա-
կաօ րի նա կան արար քին իրա վա կան գնա հա տա կան տա լու, կամ, որ նույնն է, արար քին 
հա մա պա տաս խան որա կում տա լու հա մար անհ րա ժեշտ է ճշգրտո րեն ընտ րել կի րառ ման 
են թա կա օրեն քը: 

Դա նշա նա կում է, որ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով, այ սինքն՝ գաղտ նա րան-
նե րի օգ տա գործ մամբ, ապ րանք նե րի հայտ նա բե րու մը դժվա րաց նող այլ եղա նակ նե րով 
կամ ապ րանք նե րին այլ տեսք տա լու մի ջո ցով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին 
սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման փաստ ար ձա նագ րե լու յու րա քանչ յուր դեպ քում 
արար քին որա կում տա լու հա մար անհ րա ժեշտ է նախ և առաջ հաս տատ ված հա մա րել, որ 
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դրա նում բա ցա կա յում են հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րը, քա նի որ միայն այդ պա-
րա գա յում վար չա կան մար մինն իրա վա սու կլի նի հա րու ցել վար չա կան վա րույթ ՀՀ մաք-
սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա են թադր յալ իրա վա խախ տի նկատ մամբ 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը լու ծե լու հա մար: Մինչ դեռ հան ցա գոր ծու թյան 
հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում վար չա կան վա րույթ չի կա րող հա րուց վել, 
ուս տի գտնում ենք, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ մամբ ար տա հայ տած այն իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ «յու րա քանչ յուր դեպ քում ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի 
հի ման վրա ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լիս անհ րա ժեշտ է, ի թիվս այլ նի, 
պար զել՝ արդ յոք ան ձի արար քը, կի րա ռե լի քրեա կան օրեն քի հա մա ձայն, պա րու նա կում է 
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ, և այդ հար ցին միայն բա ցա սա կան պա տաս խան տա-
լու դեպ քում (նշված հան գա ման քը հաս տատ վում է քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու 
կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ մամբ) կա րե լի է քննար կել ան ձին 
ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու հար ցը» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 5-րդ  է ջը) չի բխում 
վե րոգրյալ իրա վա կար գա վո րում նե րից: Այլ կերպ ասած, եթե վար չա կան մար մի նը հա րու-
ցել է վար չա կան վա րույթ ու ձեռ նա մուխ եղել ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի 
հի ման վրա ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու գոր ծըն թա ցին, ապա 
դա նշա նա կում է, որ ի սկզբա նե բա ցառ վել է արար քի քրեո րեն պատ ժե լի, այ սինքն՝ հան-
ցա գոր ծու թյուն լի նե լը և այն որակ վել է որ պես վար չա կան իրա վա խախ տում (զան ցանք), 
հետևա բար վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ար դեն հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ 
պար զե լու խնդիր առ կա չի կա րող լի նել:

Ու շա դրու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն վել է 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա-
ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քը, որի 5-րդ հոդ վա ծով 25.06.2016 
թվա կա նից ուժը կորց րած է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը, իսկ 
նույն օրեն քի 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ հոդ ված նե րով ՀՀ քրեա կան օրենս գիր քը լրաց վել է հա-
մա պա տաս խա նա բար 215.1-ին, 235.1-ին և 267.1-ին հոդ ված նե րով, որոնք քրեա կան պա-
տաս խա նատ վու թյուն են նա խա տե սում մաք սա նեն գու թյան առան ձին տե սակ նե րի հա-
մար։ Այ սինքն՝ օրենս դիրն ըստ էու թյան ապաք րեա կա նաց րել է ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 
215-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված արար քը, բա ցա ռու թյամբ որո շա կի տե-
սա կի ապ րանք նե րի մաք սա նեն գու թյան:

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ քրեա կան օրենսգրքում կա տար ված վե րոգրյալ փո փո խու թյուն-
նե րը՝ հարկ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք սա-
յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
վե րաց ման հետևան քով քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի 
վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում նույն արար քի հա մար ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու իրա վա կան հնա րա-
վո րու թյա նը:

Ինչ պես վե րը նշե ցինք, արար քի որա կու մը կա րող է տրվել այն կա տա րե լու պա-
հին գոր ծող օրենս դրու թյան հի ման վրա: Այ սինքն՝ եթե արար քը կա տա րե լու պա հին 
այն պա րու նա կել է ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա-
խա տես ված հատ կա նիշ ներ ու այդ հիմ քով հա րուց վել է քրեա կան գործ, ապա դա նշա-
նա կում է, որ նշված հոդ վա ծի ապաք րեա կա նաց ման դեպ քում ան գամ նույն արար քը 
չի կա րող որակ վել վար չա կան իրա վա խախ տում (զան ցանք), քա նի որ Վար չա կան 
իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վո-
րում ներց բխում է, որ արար քը կա րող է որակ վել վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան-
ցանք) և առաջ բե րել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն միայն այն դեպ քում, երբ 
այդ արար քը հան ցա գոր ծու թյուն չի հա մար վում: Հետևա բար, եթե ան գամ արար քի 
ապաք րեա կա նա ցու մից հե տո այն ձեռք է բե րում վար չա կան իրա վա խախ տում (զան-
ցանք) որա կե լու հա մար օրեն քով նա խա տես ված հատ կա նիշ ներ, այ դու հան դերձ դա 
բա վա րար չի կա րող լի նել ան ձի նկատ մամբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի-
րա ռե լու հա մար, քա նի որ արար քի որակ ման հա մար էա կան են ոչ թե ար ձա նագրված 
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հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից հե տո կա տար ված օրենս դրա կան փո փո խու-
թյուն նե րը, այլ՝ արար քի կա տար ման պա հը: 

Ընդ որում գտնում ենք, որ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքում կա տար ված փո փո խու թյուն-
նե րը՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե-
ղա փոխ ման հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վե րաց ման հետևան քով քրեա-
կան գոր ծի հա րու ցու մը մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում 
նույն արար քի հա մար ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյու նը պար զե լու հա մար 
օրեն քի հե տա դարձ ուժի կի րառ ման հար ցը որևէ էա կան նշա նա կու թյուն չի կա րող ունե-
նալ:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը վեր լու ծե լով արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող 
կամ պա տի ժը մեղ մաց նող օրեն քի հե տա դարձ ուժ ունե նա լու վե րա բեր յալ ՀՀ Սահ մա-
նա դրու թյան 72-րդ հոդ վա ծը, ինչ պես նաև մեկ նա բա նե լով ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 12-
րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի, 13-րդ հոդ վա ծի առա ջին մա սի իրա վա կար գա վո րում նե րը՝ 
ար ձա նագ րել է, որ մաք սա նեն գու թյան (բա ցա ռու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքով նա-
խա տես ված դրա որոշ տե սակ նե րի) պատ ժե լիու թյու նը վե րաց վել է 16.05.2016 թվա կա նի 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա-
ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրեն քով, այ սինքն՝ նշված օրենքն արար քի 
պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող է, և այդ հիմ քով ունե նա լով հե տա դարձ ուժ, ըստ էու թյան 
փո խա րի նում է մինչև դրա ուժի մեջ մտնե լը գոր ծող օրեն քին, ուս տի մինչև 16.05.2016 թվա-
կա նի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և 
լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնե լը հա մա պա տաս-
խան արար քի հան ցա վո րու թյու նը տվյալ դեպ քում են թա կա է որոշ ման ոչ թե արար քի 
կա տար ման պա հին գոր ծող, այլ դրա նից հե տո ըն դուն ված և հե տա դարձ ուժով օժտ ված 
16.05.2016 թվա կա նի ՀՕ-83-Ն օրեն քով: Միևնույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րել է, որ ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար-
չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար էա կան է ան ձի կող մից կա տար ված 
արար քին տրված քրեաի րա վա կան գնա հա տա կա նը (ա րար քում հան ցա կազ մի բա ցա-
կա յու թյու նը)՝ հաս տատ ված քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու կամ քրեա կան գոր ծի 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին որոշ մամբ: Իսկ այն հան գա ման քը, թե քրեա կան որ օրեն քի 
(ա րար քի կա տար ման պա հին գոր ծող, թե դրա նից հե տո ըն դուն ված, արար քի պատ ժե-
լիու թյու նը վե րաց նող օրեն քի) հի ման վրա է իրա վա սու մար մի նը եկել արար քում հան ցա-
գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան վե րա բեր յալ եզ րա հանգ ման, բա ցա ռա պես 
քրեաի րա վա կան հարց է՝ կապ ված ժա մա նա կի մեջ քրեա կան օրեն քի գոր ծո ղու թյան և 
նոր քրեա կան օրեն քի հե տա դարձ ուժի կի րառ ման հետ, և այն որևէ նշա նա կու թյուն չու նի 
ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կե լու իրա վա չա փու թյան հար ցը գնա հա տե լու տե սանկ յու նից (տե՛ս Վճռա բեկ 
դա տա րա նի որոշ ման 6-7-րդ  էջե րը):

Լիո վին ըն դու նե լի է Վճռա բեկ դա տա րա նի այն վեր լու ծու թյու նը, ըստ որի՝ ՀՀ օրենս-
դրու թյամբ որ պես ժա մա նա կի մեջ քրեա կան օրեն քի գոր ծո ղու թյան հիմ նա կան կա նոն 
սահ ման ված է, որ արար քի հան ցա վո րու թյու նը և պատ ժե լիու թյու նը որոշ վում են այն կա-
տա րե լու ժա մա նակ գոր ծող քրեա կան օրեն քով։ Միևնույն ժա մա նակ, այս կա նո նից սահ-
ման ված է բա ցա ռու թյուն այն դեպ քե րի հա մար, երբ արար քի կա տա րու մից հե տո ըն դուն-
ված օրեն քով վե րաց վում է արար քի հան ցա վո րու թյու նը, մեղ մաց վում է պա տի ժը կամ այլ 
կերպ բա րե լավ վում է հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճա կը։ Այ դու հան դերձ, գտնում ենք, 
որ այս վեր լու ծու թյու նը կի րա ռե լի կա րող է լի նել միայն ան ձի քրեա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան հար ցը լու ծե լու առու մով: Այ սինքն՝ արդ յոք ան ձը պե՞տք է են թարկ վի քրեա կան 
պա տաս խանատ վու թյան կամ շա րու նա կի կրել դա տա րա նի օրի նա կան ուժի մեջ մտած 
դա տավճ ռով նշա նակ ված պա տի ժը մի արար քի հա մար, որը թեև այն կա տա րե լու պա հին 
հան դի սա ցել է հան ցա գոր ծու թյուն, սա կայն քրեա կան գոր ծի քննու թյան կամ պա տի ժը 
կրե լու ըն թաց քում արարքն ապաք րեա կա նաց վել է կամ պա տիժ սահ մա նող նոր մով նա-
խա տես վել է նախ կի նից տար բեր վող, առա վել մեղմ պա տիժ: Նշ ված դիր քո րո շու մը բխում 
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է արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի ժը մեղ մաց նող, հան ցանք կա տա րած 
ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օրենք նե րը հե տա դարձ ուժով օժ տե լու սահ մա նա-
դրա կան կա նո նա կարգ ման էու թյու նից և բո վան դա կու թյու նից, քա նի որ ապաք րեա կա նա-
ցու մը են թա դրում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ազա տում և երբևէ չի կա րող 
են թա դրել այլ վա րույ թի շրջա նակ նե րում մեկ այլ պա տաս խա նատ վու թյան կի րա ռում: Այս-
պես օրի նակ՝ եթե օրենս դի րը որո շեր ոչ թե ուժը կորց րած ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան 18.04.2003 թվա կա նի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը, այլ՝ մեղ մաց ներ 
նույն հոդ վա ծի սանկ ցա յով նա խա տես ված պատ ժի չա փը, ապա ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 
իրա վա կար գա վո րում նե րի հիմ քով նշված օրեն քը կու նե նար հե տա դարձ ուժ: Սա կայն, եթե 
օրենս դի րը որո շել է ապաք րեա կա նաց նել արար քը, ապա դա ամենևին չի նշա նա կում, 
որ այն կա րող է դի տարկ վել որ պես արար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի-
ժը մեղ մաց նող, հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ բա րե լա վող օրենք՝ վար չա-
կան պա տաս խա նատ վու թյուն կի րա ռե լու առու մով, քա նի որ եթե, օրի նակ, ան ձը կրել է 
երեք տա րի ազա տազրկ ման ձևով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 18.04.2003 թվա կա նի 
քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տավճ-
ռով նշա նակ ված պատ ժի մեծ մա սը և մնա ցել է կրե լու միայն երեք ամիս, ապա արար քի 
ապաք րեա կա նաց ման հիմ քով այդ ան ձի նկատ մամբ ար դա րաց ման դա տավ ճիռ կա յաց-
նե լու և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լուց հե տո նրա նկատ մամբ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ 
հոդ վա ծի սանկ ցիա յի շրջա նակ նե րում սահ ման ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
կի րա ռու մը ոչ մի տրա մա բա նու թյամբ չի կա րող դիտ վել ան ձի վի ճա կը բա րե լա վող: Ճիշտ 
հա կա ռա կը, որոշ դեպ քե րում այն կա րող է դի տարկ վել նույ նիսկ ան ձի վի ճա կը վատ թա-
րաց նող, որ պի սի իրա վի ճա կի առա ջա ցումն ուղ ղա կի կհա կա սի ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 
73-րդ հոդ վա ծի տրա մա բա նու թյա նը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ գտնում ենք, որ մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող 
խմբագ րու թյամբ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես-
ված արար քը կա տա րե լու փաս տի առ թիվ քրեա կան գոր ծի հա րու ցումն արար քի ապաք-
րեա կա նաց ման հետևան քով մերժ վե լու կամ քրեա կան գոր ծի վա րույ թը դրա հետևան քով 
կարճ վե լու դեպ քում՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման նշան նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե-
րում, ան ձին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կելն ան թույ լատ րե լի է: 

Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
դի տար կե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի դիր քո-
րո շում նե րը՝ հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Նի կո լայ Բար խու դար յա նի կող մից Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով՝ մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով 
02.08.2015 թվա կա նին 1.000.000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող ընդ հա նուր ար ժե քով 6 ան-
վա նում դե ղո րայք տե ղա փոխ վե լու փաս տի առ թիվ Նա խա րա րու թյան իրա վա խախ-
տում նե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյու նում 
01.10.2015 թվա կա նին ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա-
նիշ նե րով հա րուց վել է քրեա կան գործ: Կո մի տեի քննչա կան վար չու թյան 3-րդ բաժ նի 
քննի չը, հիմք ըն դու նե լով 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 
18-ի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վածն ուժը կորց րած ճա նաչ վե լու հան գա ման քը, 
01.08.2016 թվա կա նին որո շում է կա յաց րել Նի կո լայ Բար խու դար յա նի արար քում մաք-
սա նեն գու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով նշված քրեա կան գոր ծի վա րույ-
թը կար ճե լու և Նի կո լայ Բար խու դար յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա-
րեց նե լու մա սին։ 

Այ նու հետև Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ-
նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա-
կե լու մա սին» թիվ-192 որոշ մամբ Նի կո լայ Բար խու դար յա նը ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-
րդ հոդ վա ծով ճա նաչ վել է զան ցա ռու և 6 ան վա նում դե ղո րայ քը մաք սա յին հսկո ղու թյու նից 
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թաքց նե լով ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո խե լու հա մար տու գան վել է այդ դե ղո րայ քի 
մաք սա յին ար ժե քի՝ 1.118.422 ՀՀ դրա մի չա փով:

Մինչ դեռ գտնում ենք, որ 16.05.2016 թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 18.04.2003 թվա-
կա նի քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վածն ուժը կորց րած ճա նաչ վե լու հան գա ման քը 
չէր կա րող ազ դե ցու թյուն ունե նալ 02.08.2015 թվա կա նին կա տար ված արար քի որակ ման 
վրա, քա նի որ արար քը կա տա րե լու պա հի դրու թյամբ այն վար չա կան իրա վա խախ տում 
(զան ցանք) չի հան դի սա ցել ու այդ պի սին չի որակ վել, ուս տի գտնում ենք, որ Դա տա րա-
նը մեր ժե լով Կո մի տեի հայ ցը և ան վա վեր ճա նա չե լով հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հիմ քում ըն կած՝ Կո մի տեի իրա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա-
կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան պե տի 18.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-192 որո շու մը, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան փո փոխ 
թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, կա յաց րել են գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան 
ակ տեր, ուս տի Կո մի տեի կող մից ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը 
բա վա րար չէր կա րող լի նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Հետևա-
բար սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ էր 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: 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ.  Հա կոբ յան
Ա.  Բար սեղ յան

Ն.  Տա վա րաց յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան  
դա տա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4860/05/16  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4860/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Բա բա յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ա. Առա քել յան

Ա. Թով մաս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու-

հետ՝ Կո մի տե) ներ կա յա ցու ցիչ Ար ման Մ նա ցա կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ 
վար չա կան դա տա րա նի 24.10.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի «Ալ մա քար» ՍՊԸ-ի 
(այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ-
նե րի կո մի տեի՝ 18.05.2016 թվա կա նի թիվ 577/08 որո շումն (այ սու հետ՝ Ո րո շում) ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

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 Ո րո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Խան դան յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

17.05.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 24.10.2018 

թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 17.05.2017 
թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ: 
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան տնօ րե նը:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար

չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյու նը փոս տա յին առաք մամբ ծա-

նուց վել է իր նկատ մամբ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին, որով տե ղե կաց վել է, որ 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 30-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյու նում հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ՝ 
Ըն կե րու թյան չկա տար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը գան ձե լու վե րա բեր յալ 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 29.1-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ակտ ըն դու նե լու նպա տա կով։ Ի կա տա րումն «Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ-
ված նե րով վար չա կան մարմ նին վե րա պահ ված պար տա կա նու թյուն նե րի՝ առա ջարկ վել է 
եռօր յա ժամ կե տում ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
իրա վա բա նա կան վար չու թյուն ներ կա յաց նել նշվա ծի վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյան գրա վոր 
բա ցատ րու թյուն նե րը և/ կամ առար կու թյուն նե րը, սա կայն նշված ժամ կե տում հայց վո րը 
վա րույ թի շրջա նակ նե րում անց կաց վող լսում նե րին չի մաս նակ ցել և բա ցատ րու թյուն ներ/
ա ռար կու թյուն ներ չի ներ կա յա ցել: Դա նշա նա կում է, որ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի 
վե րա բեր յալ լսում ներ անց կաց նե լու կոնկ րետ ժա մի և օր վա մա սին տե ղե կատ վու թյան բա-
ցա կա յու թյունն ըստ էու թյան չի ազ դում հայց վո րի սուբ յեկ տիվ իրա վունք նե րի և օրի նա կան 
շա հե րի անար գել իրա կա նաց ման վրա և չի կա րող հան գեց նել վար չա կան ակ տի ան վա-
վե րու թյան:

Բա ցի այդ, նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք նե րով թիվ ՎԴ/7680/05/16 վար-
չա կան գոր ծով ըստ հայ ցի «Նոյ 777» ՍՊԸ-ի ընդ դեմ ՀՀ ԿԱ պե տա կան եկա մուտ նե րի 
կո մի տեի՝ ՀՀ ՊԵԿ իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի կող մից 29.08.2016 թվա կա նին 
ըն դուն ված թիվ 1320/01 որո շու մը և ՀՀ ՊԵԿ իրա վա բա նա կան վար չու թյան պաշ տո նա-
տար ան ձանց կող մից 16.09.2016 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 033470 որո շու մը վե րաց նե լու 
պա հանջ նե րի մա սին գոր ծով կա յաց ված վճռում Դա տա րա նը վե րոգրյա լի կա պակ ցու-
թյամբ հայտ նել է հետևյալ դիր քո րո շու մը՝ «…հայց վոր ըն կե րու թյա նը ծա նու ցե լով՝ պա-
տաս խա նող վար չա կան մար մի նը վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ար տա հայ տել 
իր դիր քո րո շում նե րը՝ բա ցատ րու թյուն նե րը կամ առար կու թյուն նե րը: Դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ վա րույթ հա րու ցե լու և գրա վոր բա ցատ րու թյուն ներ կամ առար կու թյուն-
ներ ներ կա յաց նել առա ջար կե լու վե րա բեր յալ վար չա կան մարմ նի ծա նու ցա գի րը հայց վոր 
ըն կե րու թյու նը ստա ցել է 22.08.2016 թվա կա նին այն դեպ քում, երբ վար չա կան վա րույ թը 
եզ րա փա կող վար չա կան ակ տը՝ թիվ 1320/01 որո շումն, ըն դուն վել է 29.08.2016 թվա կա նին: 
Այ սինքն՝ հայց վոր ըն կե րու թյու նը, ան կախ ծա նու ցագ րով սահ ման ված եռօր յա ժամ կե տից, 
մեկ շա բաթ ժա մա նակ է ունե ցել իր դիր քո րո շու մը քննարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ ար տա-
հայ տե լու, օգտ վե լու «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օրեն քով իրեն վե րա պահ ված բո լոր իրա վունք նե րից, իսկ եթե նշված ժա մա նա կը հայց-
վո րին բա վա րար չէր, վեր ջինս որևէ կերպ կաշ կանդ ված չէր դի մել վար չա կան մարմ նին՝ 
ժամ կե տը եր կա րաձ գե լու, նոր ժամ կետ ներ կա յաց նե լու, կամ գրա վոր դիր քո րոշ ման փո-
խա րեն բա նա վոր դիր քո րո շում նե րը ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: … Դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ, ծա նու ցա գի րը վա րույ թի մաս նա կից ըն կե րու թյան կող մից ստա նա լուց մեկ 
շա բաթ հե տո վար չա կան ակտ ըն դու նե լով, ծա նու ցագ րով քննարկ վող հար ցի վե րա բեր-
յալ դիր քո րո շում ներ կա յաց նել ըն կե րու թյանն առա ջար կե լով՝ պա տաս խա նող վար չա կան 
մար մինն ապա հո վել է վեր ջի նիս լսված լի նե լու իրա վուն քը, մինչ դեռ ըն կե րու թյունն ինքն 
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է դրսևո րել ան տար բեր ան գոր ծու թյուն, որի արդ յուն քում վար չա կան մարմ նի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը չեն կա րող գնա հատ վել ոչ իրա վա չափ»: 

Վե րը հի շա տակ ված վճռի դեմ հայց վոր «Նոյ 777» ՍՊԸ-ի կող մից ներ կա յաց ված վե-
րա քննիչ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 14.03.2018 թվա կա նի որոշ մամբ 
մերժ վել է և վ ճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 24.10.2018 թվա կա նի որո շու մը և այն փո փո խել՝ հայցն ամ բող ջու թյամբ մեր ժել 
կամ գործն ուղար կել ստո րա դաս դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա ցիո րեն հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա-

ռա բա նու թյուն ներն առ այն, որ վա րույթն իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձը չի ձեռ-
նար կել անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ ստանձ նող ան ձի մաս-
նակ ցու թյունն ապա հո վե լու և վեր ջի նիս կող մից իր իրա վունք նե րը լիար ժե քո րեն իրաց-
նե լու իրա կան հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու տե սանկ յու նից, ուս տի, Ո րո շումն ըն դուն վել է 
օրեն քի սխալ մեկ նա բան ման և կի րառ ման արդ յուն քում: Ն ման պայ ման նե րում վճռա բեկ 
բո ղո քը են թա կա է մերժ ման, և Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը պետք է թող նել ան փո-
փոխ:

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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը. 
1) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա-

նա կան վար չու թյան 8-րդ բաժ նի պե տի 06.05.2016 թվա կա նի թվագ րու թյամբ ծա նու ցագ-
րով Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արամ Մա կար յա նին հայտն վել է, որ ըստ հար կա յին մարմ նում 
առ կա անձ նա կան հաշ վի քար տի՝ Ըն կե րու թյու նը 05.05.2016 թվա կա նի դրու թյամբ ունի 
22.176.664 ՀՀ դրամ չկա տար ված պար տա վո րու թյուն։ Նշ ված հար կա յին պար տա վո րու-
թյու նը սահ ման ված ժամ կետ նե րում չկա տա րե լու դեպ քի առ թիվ Ըն կե րու թյան տնօ րեն 
Արամ Մա կար յա նը 13.05.2016 թվա կա նին հրա վիր վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան 8-րդ բա ժին (ք. Աբով-
յան, Բա րե կա մու թյան հրա պա րակ 1)՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բեր յալ ար-
ձա նագ րու թյան կազմ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար: Նշ ված ծա նու ցագ րով Ըն կե րու թյան 
տնօրե նին միա ժա մա նակ հայտն վել է, որ հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ Ըն կե րու թյան 
չկա տար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը գան ձե լու վե րա բեր յալ «Հար կե րի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 29.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ակտ ըն դու նե լու նպա տա-
կով, և առա ջարկ վել է եռօր յա ժամ կե տում ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյուն ներ կա յաց նել վե րը նշվա ծի վե րա-
բեր յալ գրա վոր բա ցատ րու թյուն ներ և/ կամ առար կու թյուն ներ։ Նշ ված ծա նու ցա գիրն Ըն-
կե րու թյու նում ստաց վել է 13.05.2016 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 46, 48).

2) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա-
կան վար չու թյան պե տի Ո րոշ մամբ որոշ վել է Ըն կե րու թյու նից գան ձել 21.214.664 ՀՀ դրամ 
պար տա վո րու թյան գու մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 43-44)։

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, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին 
կե տի իմաս տով, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի 
որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, եթե առնվազն մեկ այլ գոր ծով ստո րա դաս 
դա տա րա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տում միևնույն նոր մը կի րառ վել է 
կամ չի կի րառ վել հա կա սող մեկ նա բա նու թյամբ, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ 
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դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ վար չա կան վա րույ թի ըն թա-
ցիկ փու լում լսում նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին 
պատ շաճ ծա նու ցե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, 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 անհ րա ժեշտ է 
հա մա րում ան դրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե ի՞նչ տե ղե կու թյուն ներ պետք 
է պա րու նա կի վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում լսում նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ 
վա րույ թի մաս նակ ցին հաս ցեագրված ծա նու ցա գի րը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 մունք նե րը, կար-
գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու (...) 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 մունք նե 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 նեու թյունն է:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-
րդ հոդ վա ծի կա նո նա կարգ ման հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է միմ յանց 
փոխ կա պակց ված՝ վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րից: Հա րուց ման 
փու լը մեկ նար կում է ան ձի (ան ձանց) դի մու մով կամ վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու-
թյամբ, ըն թա ցիկ փու լի ըն թաց քում իրա կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քննարկ ման 
հետ կապ ված՝ նույն օրեն քով նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րը, որն ավարտ վում է եզ-
րա փա կիչ փու լով՝ վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 ցեա 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 վունք նե րը կամ օրի նա կան 
շա հե րը կա րող են շո շափ վել վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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՝ եռօր յա ժամ կե տում, վա րույ թի մաս 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 մա սին: Նշ ված ան-
ձանց (...) վար չա կան մար մի նը ծա նու ցում է վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ րա-
ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը իր նա խա ձեռ նու թյամբ 
վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լիս վա րույ թի մաս նա կից նե րին կամ նրանց ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րին պատ շաճ ձևով ծա նու ցում է վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին, եթե վար-
չա կան վա րույ թի հա րու ցու մից մինչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու միջև ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծը երեք օրից ավե լի է։

Նույն 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 մանք նե րի վե րա բեր յալ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսում ներ 
կա րող են չանց կաց վել, եթե՝ (ա) վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն-
պաստ վար չա կան ակտ, որը չի մի ջամ տում այլ ան ձանց իրա վունք նե րի իրա կա նաց մա նը, 
կամ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը չի պնդում, որ լսում ներ անց կաց վեն, (բ) դի մումն 
ակն հայտ ան հիմն է, (գ) ըն դուն վում է բա նա վոր վար չա կան ակտ: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ լսում ներ չեն անց կաց վում, եթե՝ (ա) անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում 
ան հա պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ակտ, քա նի որ հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան-
րու թյան հա մար որևէ վտան գի առա ջաց ման, (բ) ըն դուն վում է այլ ձևի վար չա կան ակտ: 



466 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսում ներ չեն անց կաց վում կամ կա րող են չանց-
կաց վել նաև օրեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 
օրենսդի րը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագ րել է վա րույ թի մաս նա-
կից նե րին և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին լսե լու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյու նը, 
որի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է վեր ջին նե րիս հնա րա վո րու թյուն տալ 
ար տա հայտ վե լու տվյալ վա րույ թում քննարկ վող փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա-
բեր յալ:

Միա ժա մա նակ, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մա սե րում օրենս դի րը նա խա տե սել է վար չա-
կան վա րույ թի ըն թաց քում լսում ներ անց կաց նե լու կա նո նից որոշ բա ցա ռու թյուն ներ: Ընդ 
որում, նշված հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է լսում ներ չանց կաց նե լու այն հիմ քե րը, 
որոնց առ կա յու թյան դեպ քում վար չա կան մար մինն ունի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն 
ընտ րե լու լսում ներ անց կաց նե լու կամ չանց կաց նե լու եր կու իրա վա չափ լու ծում նե րից մե-
կը: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսում ներ չանց կաց նե լու հա յե ցո ղա կան հիմ քերն են.

ա) վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պաստ վար չա կան ակտ, 
որը չի մի ջամ տում այլ ան ձանց իրա վունք նե րի իրա կա նաց մա նը, կամ վար չա կան ակ տի 
հաս ցեա տե րը չի պնդում, որ լսում ներ անց կաց վեն,

բ) վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած դի մումն ակն հայտ 
ան հիմն է,

գ) վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լու է բա նա վոր վար չա կան ակտ:
Մինչ դեռ, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն-

քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում է լսում ներ չանց կաց նե լու իմ պե րա տիվ հիմ քե-
րը, որոնք են՝

ա) անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա ցել ան հա պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ակտ, քա նի որ 
հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան րու թյան հա մար որևէ վտան գի առա ջաց ման,

բ) վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լու է այլ ձևի վար չա կան ակտ:
Ընդ որում, լսում ներ չանց կաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «ա» կե տում ամ րագրված իմ պե-
րա տիվ հիմ քը հա մա հունչ է նաև «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում նա խա տես ված այն իրա վա կար գա վոր-
ման հետ, որ ան մի ջա կան սպառ նա ցող վտան գը կան խե լու կամ ար դեն իսկ առա ջա ցած 
վտան գի հետևանք նե րը վե րաց նե լու դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը կա րող է սահ մա-
նա փակ վել միայն եզ րա փա կիչ փու լով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է նաև, որ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսում-
ներ չանց կաց նե լու վե րոգրյալ դեպ քե րը սպա ռիչ չեն, քա նի որ «Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում 
օրենս դիրն ամ րագ րել է, որ օրեն քով կա րող են նա խա տես վել լսում ներ չանց կաց նե լու 
հա յե ցո ղա կան և իմ պե րա տիվ այլ հիմ քեր։

Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով «Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 35-րդ հոդ վա ծին, ար ձա նագ րել է, 
որ այդ հոդ վա ծով նա խա տես ված իրա վա կան նոր մե րի բո վան դա կա յին վեր լու ծու թյու նը 
վկա յում է այն մա սին, որ օրենս դի րը նա խա տե սել է վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե-
րին ծա նուց ման հետ կապ ված վար չա կան մարմ նի հետևյալ պար տա կա նու թյուն նե րը.

1) դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու-
ցե լը,

2) վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց-
ման մա սին ծա նու ցե լը,

3) վա րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին ծա-
նու ցե լը (տե՛ս Սար գիս Խա չատր յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
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եկա մուտ նե րի կո մի տեի Շեն գա վի թի հար կա յին տես չու թյան թիվ ՎԴ/7107/05/14 վար չա կան 
գոր ծով 20.07.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ՝ թիվ ՎԴ/6067/05/16 որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
օրենս դի րը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագ րել է վա րույ թի մաս-
նա կից նե րին և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին լսե լու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու-
թյու նը, որի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է վեր ջին նե րիս հնա րա վո րու-
թյուն տալ ար տա հայտ վե լու տվյալ վա րույ թում քննարկ վող փաս տա կան հան գա մանք նե-
րի վե րա բեր յալ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից-
նե րի լսված լի նե լու իրա վուն քի գործ նա կան իրա ցու մը կա րող է տե ղի ունե նալ միայն վա-
րույ թի ըն թա ցիկ փու լում, երբ վար չա կան մար մինն իրա կա նաց նում է գոր ծի փաս տե րի 
ուսում նա սի րու թյուն և պար զում է կի րառ ման են թա կա իրա վա կան ակ տե րը. այս փու լում 
կա տար վում են վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված հիմ նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան գոր ծի բո լոր, այդ թվում՝ վա րույ թի մաuնա կից նե րի oգտին 
առ կա հան գա մանք նե րի բա ցա հայ տու մը, անհ րա ժեշտ ապա ցույց նե րի ձեռք բե րու մը և 
գնա հա տու մը, գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ քննար կու մը: Բա ցի այդ, վա րույ-
թի ըն թա ցիկ փու լում լսում նե րը պետք է իրա կա նաց վեն այն հաշ վառ մամբ, որ վա րույ թի 
մաս նա կից նե րը դեռ հնա րա վո րու թյուն ունե նան իրենց դիր քո րոշ մամբ ազ դե լու վար չա-
կան մարմ նի որոշ ման վրա: Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է 
նաև, որ «... ծա նու ցագ րով Տիգ րան Սա հակ յա նին առա ջարկ վել է եռօր յա ժամ կե տում 
Կո մի տեի աշ խա տա կազ մի իրա վա բա նա կան վար չու թյուն ներ կա յաց նել վե րը նշվա ծի 
վե րա բեր յալ իր գրա վոր բա ցատ րու թյուն նե րը և/ կամ առար կու թյուն նե րը, ին չը, սա կայն, 
չի կա րող փո խա րի նել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված լսում նե րին՝ լսում ներ չանց կաց նե լու, ինչ-
պես նաև վար չա կան վա րույ թը միայն եզ րա փա կիչ փու լով իրա կա նաց նե լու հիմ քե րի բա-
ցա կա յու թյան պայ ման նե րում։ Փաս տո րեն, Կո մի տեի 18.08.2016 թվա կա նի թիվ 1617/02 
որոշ մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսում ներ չանց կաց նե լու հետևան-
քով Տիգ րան Սա հակ յա նը ոչ իրա վա չափ կեր պով զրկվել է իր նկատ մամբ հար կա յին 
պար տա վո րու թյուն ներ առա ջա դրե լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի լսում նե րի շրջա-
նա կում գոր ծի քննարկ ման և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հար ցե րի 
կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շում ներ, ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գա-
յին գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով վար չա կան մարմ նի վերջ նա կան որոշ ման վրա ազ դե լու 
հնա րա վո րու թյու նից (տե՛ս Տիգ րան Սա հակ յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի թիվ ՎԴ/6067/05/16 վար չա կան գոր ծով 25.12.2019 թվա
կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ լսում ներ չանց կաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
թե՛ հա յե ցո ղա կան, թե՛ պար տա դիր հիմ քե րի, ինչ պես նաև վար չա կան վա րույ թը միայն 
եզ րա փա կիչ փու լով իրա կա նաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քի բա ցա կա յու-
թյան պայ ման նե րում վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
անց կաց նել լսում ներ։ Ընդ որում, վար չա կան մար մի նը պետք է ապա հո վի վար չա կան վա-
րույ թի մաս նա կից նե րի պատ շաճ ծա նու ցու մը լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի 
և այլ պայ ման նե րի մա սին։

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նակ ցի՝ վար չա կան վա
րույ թի լսում նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նը չպետք է ան հիմն կեր պով սահ մա նա
փակ վի, այդ հնա րա վո րու թյու նից վար չա կան վա րույ թի մաս նա կի ցը չպետք է զրկվի վար չա
կան մարմ նի գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ: Մաս նա վո րա պես՝ վար չա կան վա րույ թի 
հա րուց ման և իրա կա նաց ման մա սին վար չա կան վա րույ թի մաս նակ ցի իրա զե կու մը (ծա
նու ցու մը) պետք է կա տար վի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ապա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ ցու
թյու նը վար չա կան վա րույ թին: Իսկ այդ մաս նակ ցու թյան ապա հով ման հա մար նախևա ռաջ 



468 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

վա րույ թի մաս նա կի ցը պետք է ծա նուց ված լի նի ինչ պես վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման 
մա սին, այն պես էլ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում նե րի, այդ թվում՝ լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման-
նե րի մա սին: Ն ման կերպ վա րույ թի մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն կտրվի վար չա-
կան վա րույ թի լսում նե րի ժա մա նակ վար չա կան գոր ծի քննարկ ման և լուծ ման հա մար 
էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այս կամ այն հար ցի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շում ներ, 
ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գա յին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու մի-
ջո ցով ազ դել վար չա կան մարմ նի վերջ նա կան որոշ ման վրա:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան վա րույ թի 
հա րուց ման մա սին միայն վա րույ թի մաս նակ ցին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան կա տա-
րու մը վար չա կան մարմ նին չի ազա տում վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում լսում նե րի 
անց կաց ման վե րա բեր յալ վա րույ թի մաս նակ ցին պատ շաճ ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան 
կա տա րու մից։ Ըստ այդմ, վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում լսում նե րի անց կաց ման 
վե րա բեր յալ վա րույ թի մաս նակ ցին հաս ցեագրված ծա նու ցա գի րը, ի թիվս այլ նի, պետք է 
տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կի լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի մա սին։ Հա կա-
ռակ դեպ քում վա րույ թի մաս նա կի ցը կհա մար վի վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում 
լսում նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ պատ շաճ կեր պով չծա նուց ված։

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 կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան 8-րդ բաժ նի պե տի 06.05.2016 թվա կա-
նի թվագ րու թյամբ ծա նու ցագ րով Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արամ Մա կար յա նին հայտն վել է, 
որ ըստ հար կա յին մարմ նում առ կա անձ նա կան հաշ վի քար տի՝ Ըն կե րու թյու նը 05.05.2016 
թվա կա նի դրու թյամբ ունի 22.176.664 ՀՀ դրամ չկա տար ված պար տա վո րու թյուն։ Նշ ված 
հար կա յին պար տա վո րու թյու նը սահ ման ված ժամ կետ նե րում չկա տա րե լու դեպ քի առ թիվ 
Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արամ Մա կար յա նը 13.05.2016 թվա կա նին հրա վիր վել է ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան 
8-րդ բա ժին (ք. Աբով յան, Բա րե կա մու թյան հրա պա րակ 1) վար չա կան իրա վա խախտ ման 
վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյան կազմ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար: Նշ ված ծա նու ցագ րով 
Ըն կե րու թյան տնօ րե նին միա ժա մա նակ հայտն վել է, որ հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ 
Ըն կե րու թյան չկա տար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը գան ձե լու վե րա բեր յալ 
«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 29.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ակտ ըն դու-
նե լու նպա տա կով, և առա ջարկ վել է եռօր յա ժամ կե տում ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյուն ներ կա յաց նել վե րը 
նշվա ծի վե րա բեր յալ գրա վոր բա ցատ րու թյուն ներ և/ կամ առար կու թյուն ներ։ Նշ ված ծա-
նու ցա գիրն Ըն կե րու թյու նում ստաց վել է 13.05.2016 թվա կա նին։ Քն նարկ վող վար չա կան 
վա րույ թի արդ յուն քում կա յաց վել է Ո րո շու մը, որով որոշ վել է Ըն կե րու թյու նից գան ձել 
21.214.664 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյան գու մար:

Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ըն կե րու թյան հայ ցը և ան վա վեր ճա նա չե լով Ո րո շու մը, 
հաս տատ ված է հա մա րել, որ Ըն կե րու թյու նը պատ շաճ ձևով չի ծա նուց վել գոր ծի քննու-
թյան ժա մա նա կի և վայ րի մա սին՝ նշե լով նաև, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա-
կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 06.05.2016 թվա կա նի ծա նու ցա գի րը չի հա մա պա տաս խա-
նում օրեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին, քա նի որ դրա նում բա ցա կա յում է վար չա կան 
վա րույ թի անց կաց ման ժա մի մա սին տե ղե կու թյու նը։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը և ան փո փոխ թող-
նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, ար ձա նագ րել է, որ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 
գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 29.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան 
ակտն ըն դու նե լու նպա տա կով հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ժա մա նա կի և վայ րի մա-
սին ծա նու ցա գի րը որևէ տե ղե կու թյուն չի պա րու նա կում, այլ դրա նում ըն դա մե նը նշում 
է կա տար ված եռօր յա ժամ կե տում գրա վոր բա ցատ րու թյուն ներ և/ կամ առար կու թյուն ներ 
ներ կա յաց նե լու վե րա բեր յալ, ին չի հի ման վրա Վե րա քննիչ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ 
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նշված ծա նու ցու մը չի կա րող դիտ վել որ պես «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված վար չա կան 
վա րույ թին հայց վոր կող մին պատ շաճ ծա նու ցում ապա հո վե լու վար չա կան մարմ նի պար-
տա կա նու թյան իրա կա նա ցում։ 

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը. 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դրի կող մից վար չա կան մարմ նի 
հա մար իր նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու և վար չա կան ակտ ըն դու-
նե լու իմ պե րա տիվ լիա զո րու թյուն նա խա տես ված լի նե լու դեպ քե րից մեկն ամ րագրված 
էր իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի (ըն-
դուն վել է 14.04.1997 թվա կա նին, ուժի մեջ է մտել 30.05.1997 թվա կա նին, ուժը կորց րել է 
01.01.2018 թվա կա նին՝ ՀՀ հար կա յին օրենսգրքի 445-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն) 29.1-րդ հոդ վա ծով, որի հա մա ձայն՝ հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գծով 
գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամ կե տից ուշաց նե լու դեպ քում հար կա յին մար-
մի նը կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը որո շում է կա յաց նում հարկ վճա-
րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ և այդ մա սին պատ շաճ 
ծա նու ցում վեր ջի նիս: Ընդ որում, նշված իրա վա նոր մի հի ման վրա հա րուց ված վար չա-
կան վա րույ թի ըն թաց քում լսում նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քով այլ կար գա վո րում նա խա տես-
ված չէ, ուս տի այդ հար ցի նկատ մամբ կի րա ռե լի են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի հա մա պա տաս խան իրա վա նոր մե րը («Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մաս)։

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող Ո րոշ ման կա յաց ման 
նպա տա կով վար չա կան վա րույ թը հա րուց վել է վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ։ 
Ընդ որում, տվյալ դեպ քում բա ցա կա յել են լսում ներ չանց կաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
թե՛ հա յե ցո ղա կան, թե՛ պար տա դիր հիմ քե րը, ինչ պես նաև վար չա կան վա րույ թը միայն եզ-
րա փա կիչ փու լով իրա կա նաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քը: Հետևա բար, 
վի ճարկ վող որոշ մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում պետք է անց կաց վեին 
լսում ներ, որոնց մա սին Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից, պետք է 
պատ շաճ կեր պով ծա նուց վեր։ Իսկ սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո-
շում նե րի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան վա րույ-
թի լսում նե րի անց կաց ման վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյա նը հաս ցեագրված ծա նու ցա գի րը, ի 
թիվս այլ նի, պետք է պա րու նա կեր տե ղե կու թյուն ներ լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա 
և ժա մի մա սին։

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տվյալ դեպ քում վար չա կան գոր ծի նյու թե րում 
առ կա է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա-
նա կան վար չու թյան 8-րդ բաժ նի պե տի 06.05.2016 թվա կա նի թվագ րու թյամբ ծա նու ցա գի-
րը՝ ուղղ ված Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արամ Մա կար յա նին։ Նշ ված ծա նու ցագ րով Ըն կե րու-
թյան տնօ րեն Արամ Մա կար յա նին հայտն վել է, որ ըստ հար կա յին մարմ նում առ կա անձ-
նա կան հաշ վի քար տի՝ Ըն կե րու թյու նը 05.05.2016 թվա կա նի դրու թյամբ ունի 22.176.664 
ՀՀ դրամ չկա տար ված պար տա վո րու թյուն։ Նշ ված հար կա յին պար տա վո րու թյու նը սահ-
ման ված ժամ կետ նե րում չկա տա րե լու դեպ քի առ թիվ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արամ Մա-
կար յա նը 13.05.2016 թվա կա նին հրա վիր վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան 8-րդ բա ժին (ք. Աբով յան, Բա րե-
կա մու թյան հրա պա րակ 1)՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյան 
կազմ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար: Նշ ված ծա նու ցագ րով Ըն կե րու թյան տնօ րե նին միա-
ժա մա նակ հայտն վել է, որ հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ Ըն կե րու թյան չկա տար ված 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը գան ձե լու վե րա բեր յալ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
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29.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ակտ ըն դու նե լու նպա տա կով, և առա ջարկ-
վել է եռօր յա ժամ կե տում ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո-
մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյուն ներ կա յաց նել վե րը նշվա ծի վե րա բեր յալ գրա վոր 
բա ցատ րու թյուն ներ և/ կամ առար կու թյուն ներ։

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով նշված ծա նու ցագ րի բո վան դա կու թյա նը, 
փաս տում է որ այն վե րա բե րում է եր կու վար չա կան վա րույթ նե րի.

1) վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույթ. Ըն կե րու թյան 
հար կա յին պար տա վո րու թյու նը սահ ման ված ժամ կետ նե րում չկա տա րե լու դեպ քի առ թիվ 
Ըն կե րու թյան տնօ րեն Արամ Մա կար յա նը 13.05.2016 թվա կա նին հրա վիր վել է ՀՀ կա ռա-
վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան 
8-րդ բա ժին (ք. Աբով յան, Բա րե կա մու թյան հրա պա րակ 1)՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման 
վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյան կազմ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար. 

2) չվճար ված հար կա յին պար տա վո րու թյան գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ վար չա
կան վա րույթ. այս վա րույ թի շրջա նա կում Ըն կե րու թյան տնօ րե նին առա ջարկ վել է եռօր յա 
ժամ կե տում ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա-
բա նա կան վար չու թյուն ներ կա յաց նել վե րը նշվա ծի վե րա բեր յալ գրա վոր բա ցատ րու թյուն-
ներ և/ կամ առար կու թյուն ներ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշված ծա նու ցա գի րը սույն գոր ծով վի-
ճարկ վող վար չա կան ակ տի հիմ քում ըն կած՝ չվճար ված հար կա յին պար տա վո րու թյան 
գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ վա րույ թի շրջա նա կում լսում նե րի անց կաց ման կոնկ րետ 
տե ղի, օր վա, ժա մի մա սին նշում չի պա րու նա կում։ Իսկ գոր ծի նյու թե րում բա ցա կա յում 
է այդ մա սին Ըն կե րու թյա նը պատ շաճ կեր պով ծա նու ցած լի նե լու վե րա բեր յալ որևէ այլ 
ապա ցույց։

Փաս տո րեն, Ո րոշ ման հիմ քում ըն կած վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսում նե րի 
անց կաց ման մա սին Ըն կե րու թյու նը պատ շաճ կեր պով չի ծա նուց վել այն դեպ քում, երբ 
բա ցա կա յել են լսում ներ չանց կաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված թե՛ հա յե ցո ղա կան, թե՛ 
պար տա դիր հիմ քե րը, ինչ պես նաև վար չա կան վա րույ թը միայն եզ րա փա կիչ փու լով 
իրա կա նաց նե լու՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քը: Արդ յուն քում, Ըն կե րու թյու-
նը ոչ իրա վա չափ կեր պով զրկվել է իր նկատ մամբ հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ 
առա ջա դրե լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի լսում նե րի ժա մա նակ վար չա կան գոր ծի 
քննարկ ման և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող հար ցե րի կա պակ ցու-
թյամբ դիր քո րո շում ներ, ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գա յին գոր ծո-
ղու թյուն նե րի մի ջո ցով վար չա կան մարմ նի վերջ նա կան որոշ ման վրա ազ դե լու հնա րա-
վո րու թյու նից: 

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյա նը եռօր յա ժամ-
կե տում ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի իրա վա բա-
նա կան վար չու թյուն գրա վոր բա ցատ րու թյուն ներ և/ կամ առար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե-
լու մա սին առա ջար կու թյու նը չի կա րող փո խա րի նել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 38-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված լսում ներն անց-
կաց նե լուն և  դրանց տե ղի, օր վա, ժա մի վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե-
րին ծա նու ցե լուն այն դեպ քում, երբ լսում նե րի անց կա ցումն օրեն քի պա հանջն է։

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ո րո շումն ըն դուն վել է «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ ված-
նե րի խախտ մամբ։ Հետևա բար Ո րո շու մը ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակտ է և են թա կա է 
վե րաց ման «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի ուժով: Ն ման իրա վա չափ եզ րա հանգ ման եկել է նաև 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը՝ մեր ժե լով Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը և Ո րո շումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու մա սին Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով ան փո փոխ։
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Միևնույն ժա մա նակ, ամ բողջ վե րոգրյա լի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով թիվ 
ՎԴ/7680/05/16 վար չա կան գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րի ար տա հայ տած իրա վա-
կան դիր քո րո շում նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 171-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը դա տա կան ակ տերն օրեն քով սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե-
րում վե րա նա յե լու մի ջո ցով ապա հո վում է օրենք նե րի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե-
րի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը։

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օրենս գիրք» սահ մա նա դրա կան օրեն-
քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան 
ակ տերն օրեն քով սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում վե րա նա յե լու մի ջո ցով 
ապա հո վում է օրենք նե րի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու-
թյու նը։

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ օրենք նե րի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ-
տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րանն ապա հո վում է, եթե առ կա է իրա-
վուն քի զար գաց ման խնդիր, կամ տար բեր գոր ծե րով դա տա րան նե րի կող մից նոր մա տիվ 
իրա վա կան ակ տը տա րաբ նույթ է կի րառ վել կամ չի կի րառ վել տա րաբ նույթ իրա վաըն կալ-
ման հետևան քով:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օրենս գիրք» սահ մա նա դրա կան օրեն քի 
10-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք իր գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ 
որ պես իրա վա կան փաս տարկ իրա վունք ունի վկա յա կո չե լու նույ նան ման փաս տե րով այլ 
գոր ծով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րա նի՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա-
կան ակ տում առ կա օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի մեկ նա բա նու թյուն նե րը: 
Դա տա րանն ան դրա դառ նում է նման իրա վա կան փաս տարկ նե րին:

Տվ յալ դեպ քում բո ղո քա բե րի կող մից, որ պես իրա վա կան փաս տարկ, վկա յա կոչ վել 
է թիվ ՎԴ/7680/05/16 վար չա կան գոր ծով ըստ հայ ցի «Նոյ 777» ՍՊԸ-ի ընդ դեմ ՀՀ ԿԱ 
պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի՝ ՀՀ ՊԵԿ իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի կող-
մից 29.08.2016 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 1320/01 որո շու մը և ՀՀ ՊԵԿ իրա վա բա նա-
կան վար չու թյան պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից 16.09.2016 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 
033470 որո շու մը վե րաց նե լու պա հանջ նե րի մա սին գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տե-
րում ստո րա դաս դա տա րան նե րի ար տա հայ տած այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, ըստ որի՝ 
ծա նու ցա գի րը վա րույ թի մաս նա կից ըն կե րու թյան կող մից ստա նա լուց մեկ շա բաթ հե տո 
վար չա կան ակտ ըն դու նե լով, ծա նու ցագ րով քննարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ դիր քո րո-
շում ներ կա յաց նե լուն ըն կե րու թյանն առա ջար կե լով՝ պա տաս խա նող վար չա կան մար մինն 
ապա հո վել է վեր ջի նիս լսված լի նե լու իրա վուն քը: 

Անհ րա ժեշտ հա մա րե լով ապա հո վել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը՝ 
սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին վա րույ թի մաս-
նակ ցին ծա նու ցե լով և վեր ջի նիս եռօր յա ժամ կե տում իր դիր քո րո շում նե րը ներ կա յաց նե լու 
առա ջարկ ներ կա յաց նե լով չի կա րող ապա հով վել ան ձի լսված լի նե լու իրա վուն քի իրաց-
ման հնա րա վո րու թյու նը, քա նի որ վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լի, այ սինքն՝ լսում նե
րի իրա կա նաց ման մա սին վար չա կան վա րույ թի մաս նակ ցի իրա զե կու մը (ծա նու ցու մը) պետք 
է կա տար վի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ապա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյու նը վար չա կան 
վա րույ թին: Իսկ այդ մաս նակ ցու թյան ապա հով ման հա մար վա րույ թի մաս նա կի ցը, բա ցի 
վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նուց վե լուց, պետք է ծա նուց վի նաև հա րուց ված 
վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի, այդ թվում՝ 
լսում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին: Ն ման կերպ 
վա րույ թի մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն կտրվի վար չա կան վա րույ թի լսում նե րի ժա-
մա նակ վար չա կան գոր ծի քննարկ ման և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող 
այս կամ այն հար ցի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շում ներ, ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և 
այլ ըն թա ցա կար գա յին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու մի ջո ցով ազ դել վար չա կան մարմ նի 
վերջ նա կան որոշ ման վրա:
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Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ 
թող նե լով Ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին Դա տա րա նի վճի ռը, կա յաց րել է գործն 
ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակտ: Հետևա բար սույն գոր ծով անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Կո մի տեի կող մից վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե-
տա կան տուր քը վճար ված 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 բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 24.10.2018 
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 մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7317/05/16  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7317/05/16 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Մաթևոս յան
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Բաղ դա սար յան

Կ. Ավե տիս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ 

2020 թվա կա նի հու լի սի 24-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի վճռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ 
ըստ Գա գիկ Բար սեղ յա նի հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե)՝ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու և, որ պես 
հետևանք՝ որո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի 
մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Գա գիկ Բար սեղ յա նը պա հան ջել է վե րաց նել Կո մի տեի իրա վա-

խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար չու թյան 
(այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) 31.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-
229 որո շու մը և որ պես ակ տի ան վա վե րու թյան հետևանք՝ Կո մի տեին պար տա վո րեց նել վե-
րա դարձ նել իրեն պատ կա նող և Կո մի տեի կող մից ի պահ վերց ված 35կգ քա շով 18 ան վա-
նում դե ղո րայ քը՝ ձեռք բեր ման աղբ յու րին վե րա դարձ նե լու (վե րաար տա հա նե լու) հա մար։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Հո վա կիմ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
03.07.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:
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ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 01.06.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Գա գիկ Բար սեղ յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար-
վել է մաս նա կիո րեն՝ Դա տա րա նի 03.07.2017 վճի ռը մաս նա կիո րեն՝վար չա կան ակ տը վե-
րաց նե լու պա հան ջը մեր ժե լու մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել է՝ այդ մա սով հայ ցը բա վա-
րար վել է. մնա ցած մա սով վճի ռը թողն վել 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 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.
1) Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2րդ, 20րդ, 35րդ, 37րդ և 38րդ հոդ ված նե րը և 06.07.2000 
թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի (ու ժը կորց րել է 02.01.2015 թվա կա նին, բա
ցա ռու թյամբ «Մաք սա յին կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 259րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 
դրույթ նե րի) 205րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ վար չա կան գոր ծի ապա ցույց նե րով հաս-
տատ վում է, որ Գա գիկ Բար սեղ յա նը մաս նակ ցել է վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու-
լում հրա վիր ված լսում նե րին, ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շու մը վա րույ թում քննարկ վող 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, ներ կա յաց րել է իր փաս տարկ ներն իր կող-
մից թույլ տրված մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման պատ ճառ նե րի և շար ժա ռիթ նե րի վե-
րա բեր յալ: Մաս նա վո րա պես, մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ վա րույ թը 
հա րուց վել է 20.04.2016 թվա կա նին՝ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լով։ Նույն օրը Գա գիկ Բար-
սեղ յա նը բա ցատ րու թյուն է տվել տե ղի ունե ցա ծի վե րա բեր յալ։ 26.04.2016 թվա կա նի թիվ 
3491/13-2 ծա նու ցագ րով վեր ջինս հրա վիր վել է մաս նակ ցե լու վար չա կան վա րույ թի ըն թա-
ցիկ փու լին։ Գա գիկ Բար սեղ յա նը ներ կա յա ցել և բա ցատ րու թյուն է տվել այն մա սին, որ 
գտնվում է վա տա ռողջ վի ճա կում, ի վի ճա կի չէ տալ բա ցատ րու թյուն ներ, և պար տա վոր վել 
է առող ջա կան վի ճա կը կար գա վոր վե լու դեպ քում ներ կա յա նալ։ 10.06.2016 թվա կա նի թիվ 
13-4/1125060-16, 08.08.2016 թվա կա նի թիվ 6863/13-2 և 19.08.2016 թվա կա նի թիվ 7184/13-2 
գրու թյուն նե րով Գա գիկ Բար սեղ յա նը փաս տա ցի երեք ան գամ հրա վիր վել է մաս նակ ցե լու 
հա րուց ված վա րույ թին, սա կայն չի ներ կա յա ցել։

2) Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 06.07.2000 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի 201րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի պար զել՝ արդ յոք ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի փո փո խու թյուն-
նե րի արդ յուն քում Գա գիկ Բար սեղ յա նի արար քը կա րող է որակ վել որ պես ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վա խախ տում, թե՝ ոչ։

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի՝ 
մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյու նը և ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-
րդ հոդ վա ծը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են եղել միմ յանց հետ, ու դրանց կի րա ռու մը 
կախ ված է եղել խախտ ման չա փե րից: Ն ման պայ ման նե րում օրենս դրի կող մից քրեա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան վե րա ցու մը չի կա րող են թա դրել պատ ժի ամ բող ջա կան 
վե րա ցում. այն պետք է փո խա րին վեր վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյամբ, քա նի որ 
օրենս դի րը, ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վածն ուժը կորց րած ճա նա չե լով, ոչ թե 
հրա ժար վել է նման արար քը հան րա յին վտան գա վոր որա կե լուց և, ըստ այդմ, ընդ հան-
րա պես վե րաց րել է դրա հա մար հան րա յին-ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, այլ 
ըն դա մե նը մեղ մաց րել է արար քի իրա վա կան գնա հա տա կա նը, և ըստ այդմ, պատ ժի 
տե սա կը:
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Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 03.07.2017 
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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը.
1) Կո մի տեի նա խա բաց թո ղու մա յին հսկո ղու թյան վար չու թյան ԳՏԲ Բագ րա տա շե նի 

բա ժան մուն քի մաք սա յին տե սու չի կող մից 20.04.2016 թվա կա նին կազմ վել է «Մաք սա յին 
կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ» ար ձա նագ րու թյուն այն մա սին, որ նույն թվա կա նի 
ապ րի լի 20-ին ժա մը 06:00-ի սահ ման նե րում Գա գիկ Բար սեղ յա նը, «Toyota RAV4» մակ-
նի շի ավ տո մե քե նա յով Վ րաս տա նից հա տե լով ՀՀ Բագ րա տա շեն մաք սա յին սահ մա նը, 
մուտք է գոր ծել ՀՀ տա րածք: Ավ տո մե քե նա յի ման րակր կիտ զննու թյան արդ յուն քում 
հայտ նա բեր վել է 18 ան վա նում չհայ տա րա րագրված դե ղո րայք: Դե ղո րայ քը կա պա րակնք-
վել է և հանձն վել է մաք սա յին պա հեստ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17, 18).

2) «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի փոր-
ձա գետ նե րի կող մից 08.06.2016 թվա կա նին տրված թիվ 16991605 եզ րա կա ցու թյան հա-
մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյա նը ներ կա յաց ված հե տա զո տե լու նմուշ նե րը (օբ յեկտ ներ 1-18) 
հան դի սա նում են գոր ծա րա նա յին ար տա դրու թյան դե ղեր և իրենց բա ղա դրու թյան մեջ 
թմրա մի ջոց ներ, հո գե մետ նյու թեր, պրե կուր սոր ներ, խիստ ներ գոր ծող և թու նա վոր 
նյու թեր չեն պա րու նա կում: Փոր ձա քննու թյան կա տար ման նպա տա կով տրա մադր ված 
դե ղե րի ընդ հա նուր շու կա յա կան ար ժե քը 20.04.2016 թվա կա նի դրու թյամբ ՀՀ-ում գոր-
ծող շու կա յա կան գնե րով կա րող էր կազ մել 7.069.077 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
20-27).

3) Վար չու թյու նում դեպ քի առ թիվ 16.06.2016 թվա կա նին ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 
215-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով հա րուց վել է քրեա կան գործ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11, 12).

4) Կո մի տեի քննչա կան վար չու թյան 3-րդ բաժ նի քննիչ Ա. Ասատր յա նի կող մից 
03.08.2016 թվա կա նին որո շում է կա յաց վել Գա գիկ Բար սեղ յա նի արար քում մաք սա նեն-
գու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով նշված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար-
ճե լու մա սին: Ն ման որո շում կա յաց նե լու հա մար հիմք է հան դի սա ցել այն, որ 16.05.2016 
թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո-
փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով ուժը 
կորց րած է ճա նաչ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ի 
քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11, 12).

5) Վար չու թյան վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման բաժ նի առա ջին կար գի մաս նա-
գե տի կող մից Գա գիկ Բար սեղ յա նին հաս ցեագրված ծա նու ցա գիր է կազմ վել այն մա սին, 
որ վեր ջինս ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով իր նկատ մամբ 
սկսված մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի վա րույ թին մաս նակ ցե-
լու հա մար 17.08.2016 թվա կա նին ժա մը 10:00-ին հրա վիր վում է Վար չու թյան վար չա կան 
վա րույ թի իրա կա նաց ման բա ժին: Նշ ված ծա նու ցա գի րը փոս տա յին առաք ման մի ջո ցով 
ուղարկ վել է Գա գիկ Բար սեղ յա նին՝ Երևա նի Խո րե նա ցու փո ղո ցի թիվ 209 շեն քի 43-րդ 
բ նա կա րան հաս ցեով, սա կայն վար չա կան գոր ծում բա ցա կա յում է վեր ջի նիս կող մից այն 
ստաց ված լի նե լու վե րա բեր յալ ապա ցույ ցը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 85, 86).

6) Վար չու թյան պե տի կող մից Գա գիկ Բար սեղ յա նին հաս ցեագրված ծա նու ցա գիր 
է կազմ վել այն մա սին, որ վեր ջինս ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի հատ կա-
նիշ նե րով իր նկատ մամբ սկսված վար չա կան գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար 
31.08.2016 թվա կա նին, ժա մը 12:00-ին հրա վիր վում է Վար չու թյուն: Նշ ված ծա նու ցա գի րը 
փոս տա յին առաք ման մի ջո ցով ուղարկ վել է Գա գիկ Բար սեղ յա նին վե րը նշված հաս ցեով, 
սա կայն այն 22.08.2016 թվա կա նին վե րա դարձ վել է «Չ պա հանջ ված» նշու մով (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 88, 95).

7)  Վար չու թյան պետ Ս. Սի նան յա նի կող մից 31.08.2016 թվա կա նին որո շում է կա-
յաց վել վե րը նշված խախտ ման հա մար Գա գիկ Բար սեղ յա նին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
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201-րդ հոդ վա ծով զան ցա ռու ճա նա չե լու և մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով ՀՀ մաք-
սա յին սահ մա նով տե ղա փոխ ված 18 ան վա նում դե ղո րայ քի մաք սա յին ար ժե քի՝ 5.183.754 
ՀՀ դրա մի չա փով տու գա նե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-16):

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 բարձ-
րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-
թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ Վճռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման 
վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյու նը որո շա կի դեպ քե րում վար չա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ իրա կա նաց վե լու հար ցի վե րա բեր յալ, 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 անհ րա ժեշտ է հա մա
րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը՝

կա րո՞ղ է արդ յոք մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյունն 
իրա կա նաց վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ՝ 
վեր ջի նիս ուղարկ ված ծա նու ցա գի րը «Չ պա հանջ ված» նշու մով վե րա դարձ վե լու դեպ քում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի 
լսված լի նե լու իրա վուն քի կեն սա գործ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ նախ-
կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շում նե րը և ան դրա դառ նա լով այն հար ցին, թե կա րող 
է արդ յոք ան ձը վկա յա կո չել պատ շաճ ծա նուց ված չլի նե լու և իր լսված լի նե լու իրա վուն քը 
սահ մա նա փակ ված լի նե լու փաս տերն այն դեպ քում, երբ մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ-
ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց վել է իր բա ցա կա յու թյամբ՝ իրեն ուղարկ-
ված ծա նու ցա գի րը «Չ պա հանջ ված» նշու մով վե րա դարձ վե լու դեպ քում, ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը.

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 50-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո-
նա տար ան ձինք պար տա վոր են մինչև ան ձի հա մար մի ջամ տող ան հա տա կան ակտն ըն-
դու նե լը լսել նրան, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք, ում նույն կոն վեն ցիա յով ամ րագրված իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը 
խախտ վում են, ունի պե տա կան մար մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ-
յու 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 մունք նե 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 մունք նե րը, կար-
գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու (...) 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 մունք նե 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 նեու թյունն է:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է միմ յանց փոխ կա-
պակց ված՝ վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը հա րուց վում է ան ձի (ան ձանց) դի մու մի կամ վար չա-
կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա (հա րուց ման փուլ): Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա-
սի հա մա ձայն՝ դի մու մին կամ վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյա նը հա մա պա տաս խան 
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իրա կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քննարկ ման հետ կապ ված՝ նույն օրեն քով նա խա-
տես ված գոր ծա ռույթ նե րը (ըն թա ցիկ փուլ): Նույն 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): Նույն 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ան մի ջա կան սպառ նա ցող վտան գը կան խե լու կամ ար-
դեն իսկ առա ջա ցած վտան գի հետևանք նե րը վե րաց նե լու, ինչ պես նաև օրեն քով նա խա-
տես ված այլ դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն եզ րա-
փա կիչ փու լով:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 ցեա 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 վունք նե րը կամ օրի նա կան 
շա հե րը կա րող են շո շափ վել վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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՝ եռօր յա ժամ կե տում, վա րույ թի մաս 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 մա սին: Նշ ված ան-
ձանց (...) վար չա կան մար մի նը ծա նու ցում է վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը իր նա խա ձեռ նու թյամբ 
վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լիս վա րույ թի մաս նա կից նե րին կամ նրանց ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րին պատ շաճ ձևով ծա նու ցում է վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին, եթե վար չա-
կան վա րույ թի հա րու ցու մից մինչև վար չա կան ակտն ըն դու նե լու միջև ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծը երեք օրից ավե լի է։

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 փաuտա-
կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը՝ բա ցա հայ տե լով 
գոր ծի բո լոր, այդ թվում՝ վա րույ թի մաuնա կից նե րի oգտին առ կա հան գա մանք նե րը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 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 մանք նե րի վե րա բեր յալ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսում ներ կա րող են 
չանց կաց վել, եթե՝ (ա) վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լու է բա րեն պաստ 
վար չա կան ակտ, որը չի մի ջամ տում այլ ան ձանց իրա վունք նե րի իրա կա նաց մա նը, կամ 
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը չի պնդում, որ լսում ներ անց կաց վեն, (բ) դի մումն ակն-
հայտ ան հիմն է, (գ) ըն դուն վում է բա նա վոր վար չա կան ակտ: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ լսում ներ չեն անց կաց վում, եթե՝ (ա) անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում ան հա-
պաղ ըն դու նե լու վար չա կան ակտ, քա նի որ հա պա ղու մը կա րող է հան գեց նել հան րու թյան 
հա մար որևէ վտան գի առա ջաց ման, (բ) ըն դուն վում է այլ ձևի վար չա կան ակտ: Նույն հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լսում ներ չեն անց կաց վում կամ կա րող են չանց կաց վել նաև 
օրեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:

Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ-
վա ծի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պա յին իրա վուն քի հա մա ձայն՝ իրա վա-
կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը պետք է լի նի արդ յու նա վետ ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլ 
նաև գործ նա կա նում. արդ յու նա վետ մի ջո ցը պետք է օժտ ված լի նի մար դու իրա վուն քի են-
թադր յալ խախ տու մը կամ դրա շա րու նա կու մը կան խե լու, կամ իրա վուն քի խախտ ման հա-
մար պատ շաճ փոխ հա տու ցում ապա հո վե լու հատ կա նի շով (տե՛ս İlhan v. Turkey (22277/93) 
գոր ծով Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.06.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 
97):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ ըն-
դուն վե լիք վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ և եր րորդ ան ձանց լսված լի նե լու իրա վուն քի 
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կեն սա գործ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո-
շու մը, որ նշված իրա վուն քի իրաց ման մի ջո ցով վեր ջին ներս հնա րա վո րու թյուն են ստա-
նում արդ յու նա վետ կեր պով պաշտ պա նե լու և իրա կա նաց նե լու իրենց այն իրա վունք ներն 
ու շա հե րը, որոնց վե րա բե րում է տվյալ վար չա կան վա րույ թը: Այդ իրա վուն քի պատ շաճ 
կեն սա գործ ման շնոր հիվ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներն իրա զեկ վում են իրենց 
իրա վա կան և փաս տա կան վի ճա կի վրա ազ դող վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման և  դրա 
արդ յուն քում ար ձակ վե լիք վար չա կան ակ տի հիմ քում դրվող փաս տա կան և իրա վա կան 
հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ՝ հնա րա վո րու թյուն ունե նա լով վար չա կան գոր ծի քննարկ-
ման և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այս կամ այն հար ցի կա պակ ցու-
թյամբ դիր քո րո շում ներ, ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար գա յին գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու մի ջո ցով ազ դե լու վար չա կան մարմ նի վերջ նա կան որոշ ման վրա: 
Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վա րույ թի մաս նա կից նե րի ներ կա յու թյունն ապա հո վե լու 
վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյու նը կարևոր երաշ խիք է հան դի սա նում վա րույ թի 
մաս նակ ցի՝ իրեն ըն ձեռ ված իրա վունք ներն իրաց նե լու և պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից 
օգտ վե լու հա մար։ Ընդ որում, այդ իրա վուն քի իրաց մա նը խո չըն դո տե լը, այդ իրա վուն-
քի իրաց ման հա մար լիար ժեք հնա րա վո րու թյուն չա պա հո վե լը կամ ան հիմն՝ ոչ ող ջա միտ 
սահ մա նա փա կում ներ ստեղ ծելն ան թույ լատ րե լի է։

Նույն որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի մա-
սին ծա նու ցե լու՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 35-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կա ռու ցա կար գը անհ րա ժեշտ նա խադր յալ է 
հան դի սա նում վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում մար դու լսված լի նե լու իրա վուն քի կեն-
սա գործ ման հա մար, քա նի որ առանց վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին վա րույ թի 
հա րուց ման կամ վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում-
նե րի (օ րի նակ՝ լսում նե րի) անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին 
ծա նու ցե լու հնա րա վոր չէ ապա հո վել վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լսված լի նե-
լու իրա վուն քի գործ նա կան իրա ցու մը (տե՛ս Սար գիս Խա չատր յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա
րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Շեն գա վի թի հար կա յին տես չու թյան 
թիվ ՎԴ/7107/05/14 վար չա կան գոր ծով 20.07.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Բա ցի այդ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայն՝ 
օրենս դրի 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 արդ յու նա վետ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյուն ապա հո վե լով, դրա-
նով մաս նա կից նե րը նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պատ շաճ 
պար զե լու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյան կա տար մա նը: Ավե լին, վա րույ թի մաս-
նակ ցի լսված լի նե լու իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա մար իրա վա չափ հիմք չի կա րող 
հան դի սա նալ նույ նիսկ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 36-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված վար չա կան մարմ նի արագ գոր ծե լու պար տա-
կա նու թյան կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, քա նի որ վար չա կան վա րույ թը հնա րա վո-
րինս սեղմ ժամ կե տում իրա կա նաց նե լու օրենս դրա կան պա հան ջի կա տա րու մը չի կա րող 
տե ղի ունե նալ ի վնաս վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ան ձի լսված լի նե լու իրա վուն քի 
պատ շաճ իրաց ման (տե՛ս Տիգ րան Աբաղ յանն ընդ դեմ Երևան հա մայն քի Կենտ րոն վար չա
կան շրջա նի ղե կա վա րի թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
28.11.2014 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 205րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ
ման վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թը կար գա վոր վում է ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 38րդ գլ
խով և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրենսգրքի նույն գլխին չհա կա սող մա սով:

ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 219րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի հա մա ձայն՝ մաք սա յին կա նոն նե րի 
խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննվում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող 
ան ձի մաս նակ ցու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծը կա րող է քննվել նաև 
տվյալ ան ձի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, եթե քննու թյան տե ղի ու ժա մա նա կի մա սին սահ
ման ված կար գով նրան տեղ յակ է պահ վել, սա կայն վեր ջի նիս կող մից որևէ միջ նոր դու թյուն 
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չի հա րուց վել, կամ եթե ան ձը բա ցա կա յում է, և հայտ նի չէ նրա գտնվե լու վայ րը, կամ եթե նա 
գտնվում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս:

Միա ժա մա նակ, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 275րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննու թյան նա խա
պատ րաս տե լիս մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) լու ծում է հետևյալ հար ցե րը՝ (...) 3) գոր ծի 
քննու թյա նը մաս նակ ցող ան ձինք ծա նուց վել են, արդ յոք, դրա քննու թյան ժա մա նա կի և տե ղի 
մա սին (...):

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 278րդ հոդ վա ծի հա մա
ձայն՝ գոր ծի քննու թյունն սկսվում է տվյալ գոր ծը քննող կո լե գիալ մարմ նի կազ մը հայ տա րա
րե լով կամ պաշ տո նա տար ան ձին ներ կա յաց նե լով: Գոր ծը քննող կո լե գիալ մարմ նի նիս տին 
նա խա գա հո ղը կամ պաշ տո նա տար ան ձը հայ տա րա րում է, թե ինչ գործ է քննվե լու, ով է 
կանչ ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցող ան ձանց բա
ցատ րում է նրանց իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, հրա պա րա կում է վար չա կան 
իրա վա խախտ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյու նը: Նիս տում լսում են գոր ծի քննու թյա նը 
մաս նակ ցող ան ձանց, հե տա զոտ վում են ապա ցույց նե րը և լուծ վում միջ նոր դու թյուն նե րը (...):

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ որ պես ընդ հա նուր կա նոն 
սահ ման ված է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննել վար չա կան պա
տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի մաս նակ ցու թյամբ, և նշ ված կա նո նից բա ցա ռու թյուն 
են միայն հետևյալ դեպ քե րը.

1. քննու թյան տե ղի ու ժա մա նա կի մա սին սահ ման ված կար գով վար չա կան պա տաս խա
նատ վու թյան են թարկ վող ան ձին տեղ յակ է պահ վել, սա կայն վեր ջի նիս կող մից որևէ միջ նոր
դու թյուն չի հա րուց վել, կամ 

2. վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձը բա ցա կա յում է, և հայտ նի չէ 
նրա գտնվե լու վայ րը, կամ

3. վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձը գտնվում է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րը նշված հան գա մանք նե րի բա ցա կա յու
թյան դեպ քում մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյու նը չի կա րող 
իրա կա նաց վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ: 
Ընդ որում, օրենս դի րը ոչ միայն սահ մա նել է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր
յալ գոր ծի քննու թյու նը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի մաս նակ ցու
թյամբ իրա կա նաց նե լու պա հանջ (բա ցա ռու թյամբ վե րը նշված դեպ քե րի), այլև վար չա կան 
իրա վա խախտ ման (այդ թվում՝ մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման) վե րա բեր յալ գոր ծը քննու
թյան նա խա պատ րաս տե լիս գոր ծը քննող մարմ նի (պաշ տո նա տար ան ձի) կող մից լուծ ման 
են թա կա հար ցե րի շրջա նա կում նե րա ռել է գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի և տե ղի մա սին 
դրան մաս նակ ցող ան ձանց ծա նուց ված լի նե լու հար ցը, ավե լին՝ սահ ման վել է նաև, որ գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում գոր ծը քննող մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը), ի թիվս այլ նի, լսում է 
գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցող ան ձանց:

Ան դրա դառ նա լով մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյու նը 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ իրա կա նաց նե-
լու հնա րա վո րու թյա նը այն դեպ քում, երբ այդ ան ձին ուղարկ ված ծա նու ցա գի րը վե րա-
դարձ վել է «Չ պա հանջ ված» նշու մով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

«Փոս տա յին կա պի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ փոս տա յին 
առա քա նին կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի փոս տա յին փո խա դրու թյուն նե րը, որոնք հնա րա վոր 
չէ տեղ հասց նել (հանձ նել) փոս տա յին ծա ռա յու թյուն նե րից օգտ վող նե րի հաս ցեի անճշ տու
թյան կամ դրա անհ րա ժեշտ տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյան, հաս ցեա տի րոջ՝ այլ բնա կա վայր 
մեկ նե լու կամ ուրիշ հան գա մանք նե րի պատ ճա ռով, որոնք բա ցա ռում են փոս տա յին կա պի 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րով սահ ման ված՝ փոս տա յին կա պի օպե րա տո րի 
կող մից իր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը, ող ջա միտ ժամ կետ նե րում վե րա դարձ վում 
են ուղար կո ղին: (...):

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան «Փոս տա յին կա պի օպե րա տո րի գոր
ծու նեու թյան կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին» 16.02.2012 թվա կա նի թիվ 211Ն որոշ ման 
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1ին կե տի հա մա ձայն՝ հաս տատ վել է փոս տա յին կա պի օպե րա տո րի գոր ծու նեու թյան կա նո
նա կար գը՝ հա մա ձայն հա վել վա ծի (այ սու հետ՝ Կա նո նա կարգ)։

Կա նո նա կար գի 44րդ կե տի հա մա ձայն՝ փոս տա յին առա քա նի նե րը հանձն վում և 
 դրա մա կան մի ջոց նե րի փոս տա յին փո խա դրու թյուն նե րը վճար վում են դրանց վրա նշված 
հաս ցեին հա մա պա տաս խան կամ տրվում են փոս տա յին կա պի օբ յեկտ նե րում:

Կա նո նա կար գի 48րդ կե տի հա մա ձայն՝ փոս տա յին առա քա նի նե րը և  դրա մա կան մի-
ջոց նե րի փոս տա յին փո խա դրու թյուն ներն ստա ցո ղին (օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին) հանձ-
նե լու կամ վճա րե լու անհ նա րի նու թյան դեպ քում դրանք մինչև մեկ ամիս պահ պան վում են 
փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում: Պահ պան ման ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել ուղար կո ղի 
կամ ստա ցո ղի (օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի) դի մու մի հա մա ձայն:

Կա նո նա կար գի 49-րդ կե տի հա մա ձայն՝ առա ջին տե ղե կա ցումն ստա նա լուց հե տո 
հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում փոս տա յին առա քա նին և  դրա մա կան մի ջոց նե րի 
փոս տա յին փո խա դրու թյուն ներն ստա նա լու հա մար ստա ցո ղի չներ կա յա նա լու դեպ քում 
ստա ցո ղի ստո րագ րու թյամբ նրան է հանձն վում երկ րորդ տե ղե կա ցու մը:

Կա նո նա կար գի 51-րդ կե տի հա մա ձայն՝ սահ ման ված պահ պան ման ժամ կե տը լրա նա
լուց հե տո հաս ցեա տի րոջ կամ նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից չստաց ված հա սա րակ նա մա
կագ րա կան թղթակ ցու թյու նը փո խանց վում է որ պես չպա հանջ ված փոս տա յին առա քա նի (…):

Կա նո նա կար գի 52րդ կե տով սահ ման վել են այն դեպ քե րը, երբ փոս տա յին առա քա նին 
կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի փոս տա յին փո խա դրու թյուն նե րը վե րա դարձ վում են հե տա դարձ 
հաս ցեով։ Մաս նա վո րա պես, նշված կե տի հա մա ձայն՝ փոս տա յին առա քա նին կամ դրա մա
կան մի ջոց նե րի փոս տա յին փո խա դրու թյուն նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս
դրու թյամբ և մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով սահ ման ված կար գով վե րա դարձ վում են հե տա
դարձ հաս ցեով՝

1) ուղար կո ղի դի մու մի հի ման վրա՝ մինչ ստա ցո ղին հանձ նե լը.
2) փոս տա յին առա քա նին կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի փոս տա յին փո խա դրու թյուն ներն 

ստա ցո ղի (օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի) կող մից ստա նա լուց հրա ժար վե լու դեպ քում.
3) նշված հաս ցեում ստա ցո ղի բա ցա կա յու թյան դեպ քում.
4) ստա ցո ղի հաս ցեի անըն թեռ նե լիու թյան դեպ քում (ջնջված, պոկ ված և այլն).
5) այլ հան գա մանք նե րի դեպ քում, որոնք բա ցա ռում են, փոս տա յին կա պի ծա ռա յու թյուն

նե րի մա տուց ման մա սին պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան, փոս տա յին կա պի օպե րա տո
րի կող մից իր պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը:

Վե րը նշված իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փոս տա յին առա քա նին հանձն վում է դրա վրա նշված հաս
ցեին հա մա պա տաս խան կամ տրվում է փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում: Միևնույն ժա մա նակ, 
գործ նա կա նում հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, երբ որո շա կի հան գա մանք նե րով պայ մա
նա վոր ված (օ րի նակ՝ միայն առաք ման պա հին հաս ցեա տե րը (ստա ցո ղը) բա ցա կա յել է նշված 
հաս ցեից, կամ հաս ցեա տե րը (ստա ցո ղը) տե ղա փոխ վել է այլ բնա կա վայր) փոս տա յին առա
քա նին հնա րա վոր չի լի նում սահ ման ված վայ րում հանձ նել հաս ցեա տի րո ջը կամ նախ քան 
այն հաս ցեա տի րո ջը հանձ նելն ուղար կո ղը դի մում է փոս տա յին կա պի օպե րա տո րին՝ խնդրե
լով վե րա դարձ նել փոս տա յին առա քա նին։ Առա ջին դեպ քում փոս տա յին առա քա նի նե րը 
մինչև մեկ ամիս պահ պան վում են փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում: Ընդ որում, պահ պան ման 
ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել ուղար կո ղի կամ ստա ցո ղի (օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի) 
դի մու մի հա մա ձայն: Ավե լին՝ առա ջին տե ղե կա ցումն ստա նա լուց հե տո հինգ աշ խա տան-
քա յին օր վա ըն թաց քում փոս տա յին առա քա նին ստա նա լու հա մար ստա ցո ղի չներ կա յա-
նա լու դեպ քում ստա ցո ղի ստո րագ րու թյամբ նրան է հանձն վում երկ րորդ տե ղե կա ցու մը, 
իսկ նշված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո հաս ցեա տի րոջ կամ նրա ներ կա յա ցուց չի կող մից այն 
չստա նա լու դեպ քում չստաց ված հա սա րակ նա մա կագ րա կան թղթակ ցու թյու նը փո խանց վում 
է որ պես չպա հանջ ված փոս տա յին առա քա նի (…):

Դ րա նից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 
փոս տա յին առա քա նին վե րա դարձ վում է փոս տա յին առա քա նին վե րա դարձ վե լու վե րա
բեր յալ CN 15 ձևաթղ թում առ կա «Չ պա հանջ ված» նշու մով, պետք է ել նել այն կան խա վար
կա ծից, որ առաք ման վայ րից հաս ցեա տի րոջ (ստա ցո ղի) բա ցա կա յե լու հիմ քով փոս տա յին 
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առա քա նին մինչև մեկ ամիս պահ պան վել է փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում, հաս ցեա տե րը 
(ստա ցո ղը) հա մա պա տաս խան տե ղե կա ցում նե րը վե րը նշված նոր մե րի իմաս տով ստա նա-
լուց հե տո սահ ման ված ժամ կե տում չի ներ կա յա ցել առա քա նին ստա նա լու հա մար, որի 
արդ յուն քում չստաց ված առա քա նին փո խանց վել է որ պես չպա հանջ ված փոս տա յին առա
քա նի։

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում քննար կե լով մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր
յալ գոր ծի քննու թյունն առանց վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի մաս
նակ ցու թյան իրա կա նաց նե լու՝ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 219րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով նա խա
տես ված հիմ քե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ եթե վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թարկ վող ան ձին ուղարկ ված ծա նու ցա գի րը վե րա դարձ վել է մեկ ան գամ՝ 
«Չ պա հանջ ված» նշու մով, ապա վեր ջինս չի կա րող հա մար վել գոր ծի քննու թյան տե ղի և 
ժա մա նա կի մա սին սահ ման ված կար գով տեղ յակ պահ ված, իսկ առա քա նին հանձ նե լու 
պա հին նրա՝ հա մա պա տաս խան հաս ցեից բա ցա կա յու թյու նը՝ գնա հատ վել որ պես վեր ջի-
նիս գտնվե լու վայրն ան հայտ լի նե լու կամ նրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ ման-
նե րից դուրս գտնվե լու փաս տը հաս տա տող ապա ցույց:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձի բա ցա կա յու թյան 
և գտն վե լու վայ րը հայտ նի չլի նե լու հիմ քով մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ 
գոր ծի քննու թյու նը կա րող է իրա կա նաց վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող 
ան ձի բա ցա կա յու թյամբ միայն այն դեպ քում, երբ վար չա կան մարմ նի կող մից ձեռ նարկ ված 
մի ջոց նե րի արդ յուն քում վար չա կան մարմ նի մոտ ձևա վոր վել է ող ջա միտ են թա դրու թյուն այն 
մա սին, որ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձը չի գտնվում վար չա կան 
մարմ նին հայտ նի հաս ցեում։ Ընդ որում, տվյալ դեպ քում խոս քը կա րող է վե րա բե րել այն 
մի ջոց նե րին, որոնք ձեռ նարկ վել են հա մա պա տաս խան ծա նու ցա գի րը «Չ պա հանջ ված» նշու
մով վե րա դարձ վե լուց հե տո, որի ժա մա նակ վար չա կան մար մի նը պետք է ձեռ նար կի հնա
րա վոր և ող ջա միտ բո լոր մի ջոց ներն ան ձին մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ 
գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի ու վայ րի մա սին ծա նու ցե լու հա մար (օ րի նակ՝ ան ձին ծա նու ցել 
վար չա կան մարմ նին հայտ նի այլ հաս ցեով կամ ուղար կել կրկնա կի ծա նու ցում վար չա կան 
մարմ նին հայտ նի միակ հաս ցեով, և այլն), և եթե դրա նից հե տո հնա րա վոր չի լի նի ապա հո
վել մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի և վայ րի 
մա սին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի ծա նու ցու մը, վար չա կան մար
մի նը կա րող է ող ջամ տո րեն են թա դրել, որ ան ձը բա ցա կա յում է, և հայտ նի չէ նրա գտնվե լու 
վայ րը: Հա կա ռակ դեպ քում մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյու
նը չի կա րող իրա կա նաց վել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա
կա յու թյամբ։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վար չու թյան վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման 
բաժ նի առա ջին կար գի մաս նա գե տի կող մից Գա գիկ Բար սեղ յա նին հաս ցեագրված ծա-
նու ցա գիր է կազմ վել այն մա սին, որ վեր ջինս ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի 
հատ կա նիշ նե րով իր նկատ մամբ սկսված մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ 
գոր ծի վա րույ թին մաս նակ ցե լու հա մար 17.08.2016 թվա կա նին, ժա մը 10:00-ին հրա վիր վում 
է Վար չու թյան վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման բա ժին: Նշ ված ծա նու ցա գի րը փոս-
տա յին առաք ման մի ջո ցով ուղարկ վել է Գա գիկ Բար սեղ յա նին՝ Երևա նի Խո րե նա ցու փո-
ղո ցի թիվ 209 շեն քի 43-րդ բ նա կա րան հաս ցեով, սա կայն վար չա կան գոր ծում բա ցա կա յում 
է վեր ջի նիս կող մից այն ստաց ված լի նե լու վե րա բեր յալ ապա ցույ ցը (ստաց ման-հանձն ման 
փոս տա յին հե տա դարձ ծա նու ցագ րում առա քա նու ստաց ման ամ սա թի վը և ստո րագ րու-
թյու նը բա ցա կա յում են)։ Դ րա նից հե տո Վար չու թյան պե տի կող մից Գա գիկ Բար սեղ յա նին 
հաս ցեագրված ծա նու ցա գիր է կազմ վել այն մա սին, որ վեր ջինս ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
201-րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով իր նկատ մամբ սկսված վար չա կան գոր ծի քննու թյա նը 
մաս նակ ցե լու հա մար ար դեն 31.08.2016 թվա կա նին, ժա մը 12:00-ին հրա վիր վում է Վար չու-
թյուն: Նշ ված ծա նու ցա գի րը փոս տա յին առաք ման մի ջո ցով ուղարկ վել է Գա գիկ Բար սեղ-
յա նին վե րը նշված հաս ցեով, սա կայն այն 22.08.2016 թվա կա նին վե րա դարձ վել է «Չ պա-
հանջ ված» նշու մով։
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Գա գիկ Բար սեղ յա նը, պա հան ջե լով վե րաց նել Վար չու թյան 31.08.2016 թվա կա նի 
«Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-229 որո շու մը, հայ ցի հիմ քում դրել է նաև այն, 
որ վար չա կան մարմ նի կող մից խախտ վել է վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում իր լսված լի-
նե լու իրա վուն քը, քա նի որ չի ստա ցել 31.08.2016 թվա կա նին նշա նակ ված վար չա կան գոր-
ծի քննու թյա նը մաս նակ ցե լու վե րա բեր յալ ծա նու ցա գի րը:

Դա տա րա նը հայ ցը մեր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ «20.04.2016 թվա կա նի 
մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ կազմ ված ար ձա նագ րու թյան մեջ որ պես 
Գա գիկ Հայ կա զի Բար սեղ յա նի (…) հաս ցե նշված է ք. Երևան, Խո րե նա ցի փ. 209շ., 43 
բն. (փաս տա ցի), 20.04.2016 թվա կա նին Հայց վո րի կող մից տրված բա ցատ րու թյան մեջ 
որ պես բնա կու թյան հաս ցե նշված է ք. Երևան, Խո րե նա ցի փ. 209շ., 43 բն. (նշված ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը ստո րագրվել են նաև սույն գոր ծով Հայց վո րի կող մից)։ Վար չա կան 
մար մի նը, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Գա գիկ Հայ կա զի Բար սեղ յա նը նշված 
հաս ցեով ուղարկ ված ծա նու ցումն ստա նա լով ներ կա յա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տե (ծա նու ցում՝ 
AR193697187AM), շա րու նա կել է հե տա գա ծա նու ցում նե րը նույն պես ուղար կել Հայց վո րի 
կող մից ար ձա նագ րու թյուն նե րում հայտ նած վե րը նշված հաս ցեով, սա կայն այն ետ է վե-
րա դարձ վել «տե ղա փոխ ված» նշու մով»: Ել նե լով վե րոգրյա լից՝ Դա տա րա նը գտել է, որ 
հայց վո րը պար տա վոր էր վար չա կան մարմ նին տրա մա դրել լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ՝ 
նոր հաս ցե տե ղա փոխ վե լու մա սին:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ «տվյալ պա րա գա յում վար չա-
կան վա րույ թի մա սին հայց վո րին իրա զե կե լու վե րա բեր յալ վար չա կան գոր ծի նյու թե րում 
առ կա են հետևյալ ապա ցույց նե րը. (…) թիվ AR223710539AM փոս տա յին ծրա րի պատ ճե-
նը, որի հա մա ձայն՝ «08.08.2016» թվագրված գրու թյու նը պա րու նա կող առա քա նին հետ 
է վե րա դար ձել «Չ պա հանջ ված» նշու մով», «վար չա կան մար մի նը չի իրա կա նաց րել վար-
չա կան վա րույ թի մա սին պատ շաճ ծա նու ցում և վար չա կան վա րույթն իրա կա նաց րել է 
առանց հայց վո րի», վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րել է մաս նա կիո րեն՝ ան վա վեր ճա նա չե-
լով վի ճարկ վող որո շու մը: Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ «08.08.2016» 
թվագրված գրու թյու նը, որի հա մա ձայն՝ Գա գիկ Բար սեղ յա նը հրա վիր վել է 17.08.2016 
թվա կա նին ժա մը 10:00-ին հրա վիր ված վար չա կան վա րույ թի լսում նե րին, Դա տա րա նը 
գնա հա տել է որ պես հայց վո րին հանձն ված՝ նշե լով, որ այդ գրու թյու նը պա րու նա կող առա-
քա նին վե րա դարձ վել է «տե ղա փոխ ված» նշու մով: 

Նախ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Գա գիկ Բար սեղ յա նին հաս-
ցեագրված 08.08.2016 թվա կա նի և 19.08.2016 թվա կա նի ծա նու ցագ րե րից և ոչ մե կը չի 
վե րա դարձ վել «Տե ղա փոխ ված» նշու մով։ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ «Տե-
ղա փոխ ված» նշու մով վե րա դարձ ված փոս տա յին ծրա րը պա րու նա կում էր ոչ թե Գա գիկ 
Բար սեղ յա նին հաս ցեագրված ծա նու ցա գի րը, այլ՝ «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 
թիվ-229 որո շու մը։ Հետևա բար, Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րը՝ այդ մա սով 
Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն լի նե լու վե րա բեր յալ, իրա վա չափ են։ 

Միևնույն ժա մա նակ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում 
ար ձա նագ րել է, որ թիվ AR223710539AM փոս տա յին ծրա րի պատ ճե նի հա մա ձայն՝ 
«08.08.2016» թվագրված գրու թյու նը պա րու նա կող առա քա նին վե րա դարձ վել է «Չ պա-
հանջ ված» նշու մով, մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ թեև AR223710539AM 
փոս տա յին ծրա րը վե րա դարձ վել է «Չ պա հանջ ված» նշու մով, սա կայն այդ ծրա րով Գա-
գիկ Բար սեղ յա նին է ուղարկ վել ոչ թե 17.08.2016 թվա կա նին, ժա մը 10:00-ին հրա վիր ված 
վար չա կան վա րույ թի լսում նե րի, այլ՝ 31.08.2016 թվա կա նին, ժա մը 12:00-ին գոր ծի քննու-
թյան վե րա բեր յալ ծա նու ցա գի րը։

Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
վե րոգրյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, նկա տի ունե նա լով այն, որ 
17.08.2016 և 31.08.2016 թվա կան նե րին նշա նակ ված գոր ծի քննու թյան վե րա բեր յալ ծա նու-
ցում նե րը Գա գիկ Բար սեղ յա նը չի ստա ցել, ընդ որում՝ դրան ցից առա ջի նը ստա նա լու վե-
րա բեր յալ ապա ցույց ընդ հան րա պես առ կա չէ վար չա կան գոր ծի նյու թե րում, իսկ երկ րոր-
դը վե րա դարձ վել է «Չ պա հանջ ված» նշու մով, ար ձա նագ րում է, որ Վար չու թյան 31.08.2016 
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թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ-229 որոշ ման ըն դուն մանն ուղղ-
ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի նը, 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 չտրա մա դրե լով 
այն պես, որ ող ջամ տո րեն ապա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյու նը վար չա կան վա րույ թին, 
վեր ջի նիս, ըստ էու թյան, չծա նու ցե լով վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման հա մար անհ-
րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին, 
չա պա հո վե լով նրա լսված լի նե լու իրա վուն քի գործ նա կան իրա ցու մը՝ «Չ պա հանջ ված» 
նշու մով ծա նու ցա գի րը վե րա դարձ վե լու պայ ման նե րում չի ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան 
մի ջոց ներ Գա գիկ Բար սեղ յա նին գործ նա կա նում ծա նու ցե լու նպա տա կով, և ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ գոր ծի քննու թյու նը վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի բա ցա կա յու թյամբ իրա կա նաց նե լու հիմ քե րի 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում գոր ծի քննու թյունն առանց Գա գիկ Բար սեղ յա նի մաս-
նակ ցու թյան իրա կա նաց նե լով՝ խախ տել է վեր ջի նիս՝ որ պես վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձի 
լսված լի նե լու իրա վուն քը, որի հետևան քով Գա գիկ Բար սեղ յա նը զրկվել է իր իրա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյու նը լիար ժեք իրա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, որ պի սի իրա վա-
չափ եզ րա հանգ ման եկել է նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, 
մաս նա կիո րեն՝ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջը մեր ժե լու մա սով, բե կա նե լով և 
փո փո խե լով Դա տա րա նի 03.07.2017 թվա կա նի վճի ռը՝ այդ մա սով հայ ցը բա վա րա րե լով 
և Վար չու թյան 31.08.2016 թվա կա նի թիվ-229 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լով վե րը նշված 
հիմ քով, կա յաց րել է գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակտ:

Միևնույն ժա մա նակ, վճռա բեկ բո ղո քում նշված երկ րորդ հիմ քի վե րա բեր յալ Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օրենս գիրք» ՀՀ սահ մա նա դրա կան 
օրեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կո լե գիալ կազ մով որո շում ներն ըն դուն վում 
են (...) Վճռա բեկ դա տա րա նում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նի պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա-
նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 170-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
վճռա բեկ դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան արդ յունք նե րով կա յաց նում է որո շում։ Նույն հոդ-
վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շումն ըն դուն վում է վճռա բեկ դա-
տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ-
նե րի մե ծա մաս նու թյամբ։

Սույն գոր ծով բո ղո քի քննու թյա նը հա ջոր դած քվեար կու թյան արդ յունք նե րով չեն 
ապա հով վել Վճռա բեկ դա տա րա նի՝ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քի առա-
ջին հիմ քի հիմ նա վոր լի նե լու վե րա բեր յալ կողմ քվեար կած դա տա վոր նե րի՝ վե րը նշված 
իրա վա նոր մե րի իմաս տով բա վա րար թվով ձայ ներ սույն բո ղո քի երկ րորդ հիմ քի վե րա-
բեր յալ որևէ որո շում կա յաց նե լու հա մար։

Սա կայն վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րը նշված հիմ քի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում սույն վճռա բեկ բո ղո քի երկ րորդ հիմ քի վե րա բեր յալ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գու մը որևէ կերպ չի կա րող ազ դել գոր ծի ել քի վրա, 
քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քի առա ջին հիմ քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Կո մի տեի կող-
մից Գա գիկ Բար սեղ յա նի լսված լի նե լու իրա վուն քը խախտ ված լի նե լու փաս տի հաս-
տա տումն ար դեն իսկ բա վա րար է վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
հա մար՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե իրա վա չափ էր արդ յոք Գա գիկ Բար սեղ յա նին 
վե րագրվող արարքն ապաք րեա կա նաց վե լու արդ յուն քում քրեա կան գոր ծի վա րույ թը 
կարճ վե լու պայ ման նե րում վեր ջի նիս նույն արար քի հա մար վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լը, թե՝ ոչ։ Հետևա բար, սույն գոր ծով անհ րա 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։
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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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Կո մի տեի կող մից վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե-
տա կան տուր քը վճար ված 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 բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 01.06.2018 
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 մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 
թիվ ՎԴ/7317/05/16 վար չա կան գոր ծով

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7317/05/16 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7317/05/16
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Մաթևոս յան
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Բաղ դա սար յան  

Կ. Ավե տիս յան

 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), գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե-
լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար-
չա կան դա տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ Գա գիկ Բար սեղ յա նի 
հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
(այ սու հետ՝ Կո մի տե)՝ վար չա կան ակ տը վե րաց նե լու և, որ պես հետևանք՝ որո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան 
գոր ծը որո շել է. «Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
01.06.2018 թվա կա նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ՝ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով»: 

 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 տի դա տա վոր ներ Ա. Բար սեղ յանս և Է. Սե դրակ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի կող մից 24.07.2020 
թվա կա նին թիվ ՎԴ/7317/05/16 վար չա կան գոր ծով կա յաց ված որոշ ման պատ ճա ռա բա-
նա կան և եզ րա փա կիչ մա սե րում կա տար ված եզ րա հան գում նե րի հետ, ղե կա վար վե լով 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծով շա րա դրում ենք մեր հա-
տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Գա գիկ Բար սեղ յա նը պա հան ջել է վե րաց նել Կո մի տեի իրա-

վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման ու վար չա կան վա րույթ նե րի իրա կա նաց ման վար-
չու թյան (այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) 31.08.2016 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե-
լու մա սին» թիվ-229 որո շու մը և որ պես ակ տի ան վա վե րու թյան հետևանք՝ Կո մի տեին 
պար տա վո րեց նել վե րա դարձ նել իրեն պատ կա նող և Կո մի տեի կող մից ի պահ վերց-
ված 35կգ քա շով 18 ան վա նում դե ղո րայ քը՝ ձեռք բեր ման աղբ յու րին վե րա դարձ նե լու 
(վե րաար տա հա նե լու) հա մար։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Հո վա կիմ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
03.07.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
01.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Գա գիկ Բար սեղ յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո-
քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Դա տա րա նի 03.07.2017 վճի ռը մաս նա կիո րեն՝վար-
չա կան ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջը մեր ժե լու մա սով, բե կան վել և փո փոխ վել է՝ այդ 
մա սով հայ ցը բա վա րար վել է. մնա ցած մա սով վճի ռը թողն վել 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 չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու 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.
1) Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2րդ, 20րդ, 35րդ, 37րդ և 38րդ հոդ ված նե րը և 06.07.2000 
թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի (ու ժը կորց րել է 02.01.2015 թվա կա նին, 



486 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

բա ցա ռու թյամբ «Մաք սա յին կար գա վոր ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 259րդ հոդ վա ծով սահ ման
ված դրույթ նե րի) 205րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ վար չա կան գոր ծի ապա ցույց նե րով հաս-
տատ վում է, որ Գա գիկ Բար սեղ յա նը մաս նակ ցել է վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու-
լում հրա վիր ված լսում նե րին, ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շու մը վա րույ թում քննարկ վող 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, ներ կա յաց րել է իր փաս տարկ ներն իր կող-
մից թույլ տրված մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման պատ ճառ նե րի և շար ժա ռիթ նե րի 
վե րա բեր յալ: Մաս նա վո րա պես, մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ վա րույ-
թը հա րուց վել է 20.04.2016 թվա կա նին՝ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լով։ Նույն օրը Գա գիկ 
Բար սեղ յա նը բա ցատ րու թյուն է տվել տե ղի ունե ցա ծի վե րա բեր յալ։ 26.04.2016 թվա կա նի 
թիվ 3491/13-2 ծա նու ցագ րով վեր ջինս հրա վիր վել է մաս նակ ցե լու վար չա կան վա րույ թի 
ըն թա ցիկ փու լին։ Գա գիկ Բար սեղ յա նը ներ կա յա ցել և բա ցատ րու թյուն է տվել այն մա-
սին, որ գտնվում է վա տա ռողջ վի ճա կում, ի վի ճա կի չէ տալ բա ցատ րու թյուն ներ, և պար-
տա վոր վել է առող ջա կան վի ճա կը կար գա վոր վե լու դեպ քում ներ կա յա նալ։ 10.06.2016 
թվա կա նի թիվ 13-4/1125060-16, 08.08.2016 թվա կա նի թիվ 6863/13-2 և 19.08.2016 թվա-
կա նի թիվ 7184/13-2 գրու թյուն նե րով Գա գիկ Բար սեղ յա նը փաս տա ցի երեք ան գամ հրա-
վիր վել է մաս նակ ցե լու հա րուց ված վա րույ թին, սա կայն չի ներ կա յա ցել։

2) Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 06.07.2000 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի 201րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի պար զել՝ արդ յոք ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի փո փո խու թյուն-
նե րի արդ յուն քում Գա գիկ Բար սեղ յա նի արար քը կա րող է որակ վել որ պես ՀՀ մաք սա յին 
օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված իրա վա խախ տում, թե՝ ոչ։

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծի՝ 
մինչև 25.06.2016 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյու նը և ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ 
հոդ վա ծը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են եղել միմ յանց հետ, ու դրանց կի րա ռու մը կախ-
ված է եղել խախտ ման չա փե րից: Ն ման պայ ման նե րում օրենս դրի կող մից քրեա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան վե րա ցու մը չի կա րող են թա դրել պատ ժի ամ բող ջա կան վե րա ցում. 
այն պետք է փո խա րին վեր վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյամբ, քա նի որ օրենս դի րը, 
ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-րդ հոդ վածն ուժը կորց րած ճա նա չե լով, ոչ թե հրա ժար վել է 
նման արար քը հան րա յին վտան գա վոր որա կե լուց և, ըստ այդմ, ընդ հան րա պես վե րաց րել 
է դրա հա մար հան րա յին-ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, այլ ըն դա մե նը մեղ մաց-
րել է արար քի իրա վա կան գնա հա տա կա նը, և ըստ այդմ, պատ ժի տե սա կը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 01.06.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 03.07.2017 
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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը.
1) Կո մի տեի նա խա բաց թո ղու մա յին հսկո ղու թյան վար չու թյան ԳՏԲ Բագ րա տա շե նի 

բա ժան մուն քի մաք սա յին տե սու չի կող մից 20.04.2016 թվա կա նին կազմ վել է «Մաք սա յին 
կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ» ար ձա նագ րու թյուն այն մա սին, որ նույն թվա կա նի 
ապ րի լի 20-ին ժա մը 06:00-ի սահ ման նե րում Գա գիկ Բար սեղ յա նը, «Toyota RAV4» մակ-
նի շի ավ տո մե քե նա յով Վ րաս տա նից հա տե լով ՀՀ Բագ րա տա շեն մաք սա յին սահ մա նը, 
մուտք է գոր ծել ՀՀ տա րածք: Ավ տո մե քե նա յի ման րակր կիտ զննու թյան արդ յուն քում 
հայտ նա բեր վել է 18 ան վա նում չհայ տա րա րագրված դե ղո րայք: Դե ղո րայ քը կա պա րակնք-
վել է և հանձն վել է մաք սա յին պա հեստ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17, 18).
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2) «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա-
գետ նե րի կող մից 08.06.2016 թվա կա նին տրված թիվ 16991605 եզ րա կա ցու թյան հա մա-
ձայն՝ փոր ձա քննու թյա նը ներ կա յաց ված հե տա զո տե լու նմուշ նե րը (օբ յեկտ ներ 1-18) հան-
դի սա նում են գոր ծա րա նա յին ար տա դրու թյան դե ղեր և իրենց բա ղա դրու թյան մեջ թմրա-
մի ջոց ներ, հո գե մետ նյու թեր, պրե կուր սոր ներ, խիստ ներ գոր ծող և թու նա վոր նյու թեր չեն 
պա րու նա կում: Փոր ձա քննու թյան կա տար ման նպա տա կով տրա մադր ված դե ղե րի ընդ-
հա նուր շու կա յա կան ար ժե քը 20.04.2016 թվա կա նի դրու թյամբ ՀՀ-ում գոր ծող շու կա յա-
կան գնե րով կա րող էր կազ մել 7.069.077 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 20-27).

3) Վար չու թյու նում դեպ քի առ թիվ 16.06.2016 թվա կա նին ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 215-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով հա րուց վել է քրեա կան գործ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11, 12).

4) Կո մի տեի քննչա կան վար չու թյան 3-րդ բաժ նի քննիչ Ա. Ասատր յա նի կող մից 
03.08.2016 թվա կա նին որո շում է կա յաց վել Գա գիկ Բար սեղ յա նի արար քում մաք սա նեն-
գու թյան հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով նշված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար-
ճե լու մա սին: Ն ման որո շում կա յաց նե լու հա մար հիմք է հան դի սա ցել այն, որ 16.05.2016 
թվա կա նին ըն դուն ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օրենսգրքում փո փո-
խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծով ուժը կորց-
րած է ճա նաչ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ի քրեա կան 
օրենսգրքի 215-րդ հոդ վա ծը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11, 12).

5) Վար չու թյան վար չա կան վա րույ թի իրա կա նաց ման բաժ նի առա ջին կար գի մաս նա-
գե տի կող մից Գա գիկ Բար սեղ յա նին հաս ցեագրված ծա նու ցա գիր է կազմ վել այն մա սին, 
որ վեր ջինս ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով իր նկատ մամբ 
սկսված մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի վա րույ թին մաս նակ ցե-
լու հա մար 17.08.2016 թվա կա նին ժա մը 10:00-ին հրա վիր վում է Վար չու թյան վար չա կան 
վա րույ թի իրա կա նաց ման բա ժին: Նշ ված ծա նու ցա գի րը փոս տա յին առաք ման մի ջո ցով 
ուղարկ վել է Գա գիկ Բար սեղ յա նին՝ Երևա նի Խո րե նա ցու փո ղո ցի թիվ 209 շեն քի 43-րդ 
բ նա կա րան հաս ցեով, սա կայն վար չա կան գոր ծում բա ցա կա յում է վեր ջի նիս կող մից այն 
ստաց ված լի նե լու վե րա բեր յալ ապա ցույ ցը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 85, 86).

6) Վար չու թյան պե տի կող մից Գա գիկ Բար սեղ յա նին հաս ցեագրված ծա նու ցա գիր 
է կազմ վել այն մա սին, որ վեր ջինս ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 201-րդ հոդ վա ծի հատ կա-
նիշ նե րով իր նկատ մամբ սկսված վար չա կան գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար 
31.08.2016 թվա կա նին, ժա մը 12:00-ին հրա վիր վում է Վար չու թյուն: Նշ ված ծա նու ցա գի րը 
փոս տա յին առաք ման մի ջո ցով ուղարկ վել է Գա գիկ Բար սեղ յա նին վե րը նշված հաս ցեով, 
սա կայն այն 22.08.2016 թվա կա նին վե րա դարձ վել է «Չ պա հանջ ված» նշու մով (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 88, 95).

7)  Վար չու թյան պետ Ս. Սի նան յա նի կող մից 31.08.2016 թվա կա նին որո շում է կա-
յաց վել վե րը նշված խախտ ման հա մար Գա գիկ Բար սեղ յա նին ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 
201-րդ հոդ վա ծով զան ցա ռու ճա նա չե լու և մաք սա յին հսկո ղու թյու նից թաքց նե լով ՀՀ մաք-
սա յին սահ մա նով տե ղա փոխ ված 18 ան վա նում դե ղո րայ քի մաք սա յին ար ժե քի՝ 5.183.754 
ՀՀ դրա մի չա փով տու գա նե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-16):

4. Հա տուկ կար ծի քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան ար ժա նաց նե լով «Փոս տա յին 

կա պի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ կա ռա վա րու թյան «Փոս տա յին 
կա պի օպե րա տո րի գոր ծու նեու թյան կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին» 16.02.2012 
թվա կա նի թիվ 211-Ն որոշ մամբ հաս տատ ված՝ փոս տա յին կա պի օպե րա տո րի գոր ծու-
նեու թյան կա նո նա կար գի (այ սու հետ՝ Կա նո նա կարգ) 44-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 51-րդ և 52-րդ 
կե տե րը, ար ձա նագ րել է, որ փոս տա յին առա քա նին հանձն վում է դրա վրա նշված հաս-
ցեին հա մա պա տաս խան կամ տրվում է փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում: Միևնույն ժա մա նակ 
գործ նա կա նում հա ճախ հան դի պում են դեպ քեր, երբ որո շա կի հան գա մանք նե րով պայ-
մա նա վոր ված (օ րի նակ՝ միայն առաք ման պա հին հաս ցեա տե րը (ստա ցո ղը) բա ցա կա յել 
է նշված հաս ցեից, կամ հաս ցեա տե րը (ստա ցո ղը) տե ղա փոխ վել է այլ բնա կա վայր) փոս-
տա յին առա քա նին հնա րա վոր չի լի նում սահ ման ված վայ րում հանձ նել հաս ցեա տի րո ջը 



488 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

կամ նախ քան այն հաս ցեա տի րո ջը հանձ նելն ուղար կո ղը դի մում է փոս տա յին կա պի օպե-
րա տո րին՝ խնդրե լով վե րա դարձ նել փոս տա յին առա քա նին։ Առա ջին դեպ քում փոս տա-
յին առա քա նի նե րը մինչև մեկ ամիս պահ պան վում են փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում: Ընդ 
որում, պահ պան ման ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել ուղար կո ղի կամ ստա ցո ղի (օ րի-
նա կան ներ կա յա ցուց չի) դի մու մի հա մա ձայն: Ավե լին՝ առա ջին տե ղե կա ցումն ստա նա լուց 
հե տո հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում փոս տա յին առա քա նին ստա նա լու հա մար 
ստա ցո ղի չներ կա յա նա լու դեպ քում ստա ցո ղի ստո րագ րու թյամբ նրան է հանձն վում երկ-
րորդ տե ղե կա ցու մը, իսկ նշված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո հաս ցեա տի րոջ կամ նրա ներ-
կա յա ցուց չի կող մից այն չստա նա լու դեպ քում չստաց ված հա սա րակ նա մա կագ րա կան 
թղթակ ցու թյու նը փո խանց վում է որ պես չպա հանջ ված փոս տա յին առա քա նի (…):

Դ րա նից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, 
երբ փոս տա յին առա քա նին վե րա դարձ վում է փոս տա յին առա քա նին վե րա դարձ վե լու 
վերա բեր յալ CN 15 ձևաթղ թում առ կա «Չ պա հանջ ված» նշու մով, պետք է ել նել այն կան-
խա վար կա ծից, որ առաք ման վայ րից հաս ցեա տի րոջ (ստա ցո ղի) բա ցա կա յե լու հիմ քով 
փոս տա յին առա քա նին մինչև մեկ ամիս պահ պան վել է փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում, հաս-
ցեա տե րը (ստա ցո ղը) հա մա պա տաս խան տե ղե կա ցում նե րը վե րը նշված նոր մե րի իմաս-
տով ստա նա լուց հե տո սահ ման ված ժամ կե տում չի ներ կա յա ցել առա քա նին ստա նա լու 
հա մար, որի արդ յուն քում չստաց ված առա քա նին փո խանց վել է որ պես չպա հանջ ված 
փոս տա յին առա քա նի։

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում քննար կե լով մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա-
բեր յալ գոր ծի քննու թյունն առանց վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձի 
մաս նակ ցու թյան իրա կա նաց նե լու՝ ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սով նա խա տես ված հիմ քե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ եթե վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձին ուղարկ ված ծա նու ցա գի րը վե րա դարձ վել է 
մեկ ան գամ՝ «Չ պա հանջ ված» նշու մով, ապա վեր ջինս չի կա րող հա մար վել գոր ծի քննու-
թյան տե ղի և ժա մա նա կի մա սին սահ ման ված կար գով տեղ յակ պահ ված, իսկ առա քա նին 
հանձ նե լու պա հին նրա՝ հա մա պա տաս խան հաս ցեից բա ցա կա յու թյու նը՝ գնա հատ վել որ-
պես վեր ջի նիս գտնվե լու վայրն ան հայտ լի նե լու կամ նրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան սահ ման նե րից դուրս գտնվե լու փաս տը հաս տա տող ապա ցույց:

Ընդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայն լի նե լով «Փոս տա յին կա պի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի և Կա նո նա կար գի 44-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 51-րդ և 52-րդ կե տե րի վե րա-
բեր յալ վեր լու ծու թյուն նե րի հետ՝ այ նուա մե նայ նիվ, հա մա ձայն չենք այն եզ րա հանգ ման 
հետ, ըստ որի եթե վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձին ուղարկ ված 
ծա նու ցա գի րը վե րա դարձ վել է մեկ ան գամ՝ «Չ պա հանջ ված» նշու մով, ապա վեր ջինս չի 
կա րող հա մար վել գոր ծի քննու թյան տե ղի և ժա մա նա կի մա սին սահ ման ված կար գով 
տեղ յակ պահ ված հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Կա նո նա կար գի 49-րդ կե տի հա մա ձայն՝ առա ջին տե ղե կա ցումն ստա նա լուց հե տո 
հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում փոս տա յին առա քա նին և  դրա մա կան մի ջոց նե րի 
փոս տա յին փո խա դրու թյուն ներն ստա նա լու հա մար ստա ցո ղի չներ կա յա նա լու դեպ քում 
ստա ցո ղի ստո րագ րու թյամբ նրան է հանձն վում երկ րորդ տե ղե կա ցու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րոգրյալ վեր լու ծու թյու նից բա ցի, նշված կա նո նի վեր լու ծու-
թյու նը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել նաև, որ այն իր մեջ նե րա ռում է փոս տա յին կա պի 
օպե րա տո րի աշ խա տակ ցի կող մից որո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րում։ Դ րանք 
են՝ ստա ցո ղին եր կու ան գամ տե ղե կա ցում հանձ նե լը, իսկ տե ղե կա ցու մը, են թա դրե լի է, 
որ պետք է առնվազն նշում պա րու նա կի այն մա սին, որ հաս ցեա տերն ունի փոս տա յին 
առա քա նի և այն կա րող է ստա նալ փոս տա յին կա պի օբ յեկ տում։ Ընդ որում, կա նո նից 
բխում է, որ առա ջին տե ղե կա ցումն ստա ցո ղին կա րե լի է հանձ նել առանց վեր ջի նիցս 
ստո րագ րու թյուն վերց նե լու կամ կա րե լի է կա պի որևէ մի ջո ցով վեր ջի նիս տե ղե կաց նել 
փոս տա յին առա քա նի ունե նա լու մա սին։ Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րից որևէ մե կը կա տա րե լուց 
հե տո հինգ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում առա քա նին ստա նա լու հա մար ստա ցո ղի 
չներ կա յա նա լը պար տա դրում է, որ փոս տա յին կա պի օպե րա տո րի աշ խա տա կի ցը կա-
տա րի կա նո նով սահ ման ված մյուս գոր ծո ղու թյու նը, այն է երկ րորդ ան գամ տե ղե կա ցում 
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հանձ նի ստա ցո ղին, սա կայն այս ան գամ ար դեն պար տա դիր է, որ տե ղե կա ցումն ստա-
ցո ղին հանձն վի վեր ջի նիս ստո րագ րու թյամբ։ Աս վա ծից կա րե լի է հան գել հետևու թյան, 
որ տե ղե կա ցումն առնվազն երկ րորդ ան գամ ստա ցո ղին հանձ նե լիս փոս տա յին կա պի 
օպե րա տո րի աշ խա տա կի ցը պետք է հան դի պի ստա ցո ղին, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում 
չի կա րող ստա նալ նրա ստո րագ րու թյու նը տե ղե կա ցու մը նրան հանձ նե լիս։ Կա նո նի հա-
մա ձայն՝ տե ղե կա ցում հանձ նե լու իմաս տը կա յա նում է նրա նում, որ հաս ցեա տե րը հստակ 
իմա նա, որ ունի իրեն հաս ցեագրված փոս տա յին առա քա նի, և որ այն գտնվում է փոս տա-
յին կա պի օբ յեկ տում։ Ս տաց վում է, որ գործ նա կա նում տե ղի ունե ցող այն դեպ քե րում, երբ 
առա քա նին հնա րա վոր չի լի նում Կա նո նա կար գի 44-րդ կե տի հա մա ձայն հաս ցեա տի րո ջը 
հանձ նել վեր ջի նիս հաս ցեում, ապա նույն առա քա նին հաս ցեա տի րո ջը կա րե լի է հանձ նել 
փոս տա յին կա պի օբ յեկ տից ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ունե նա լու վե րա բեր յալ նրան 
եր կու ան գամ տե ղե կա ցում հանձ նե լու մի ջո ցով։ 

Հետևա բար, հա մա ձայն լի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի առաջ քա շած այն կան խա-
վար կա ծի հետ, ըստ որի եթե փոս տա յին առա քա նին վե րա դարձ վում է փոս տա յին առա-
քա նին վե րա դարձ վե լու վե րա բեր յալ CN 15 ձևաթղ թում առ կա «Չ պա հանջ ված» նշու մով, 
ապա պետք է հա մա րել, որ առա քա նին մինչև մեկ ամիս պահ պան վել է փոս տա յին կա պի 
օբ յեկ տում և հաս ցեա տե րը (ստա ցո ղը) հա մա պա տաս խան տե ղե կա ցում նե րը վե րը նշված 
նոր մե րի իմաս տով ստա նա լուց հե տո սահ ման ված ժամ կե տում չի ներ կա յա ցել առա քա-
նին ստա նա լու հա մար, գտնում ենք, որ այդ դեպ քե րում փոս տա յին առա քա նու հաս ցեա-
տե րը պետք է հա մար վի առա քա նին ստա ցած, քա նի որ այդ պի սի դեպ քե րի ընդ հա նուր 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ար ձա նագ րել, որ հաս ցեա տերն ինքն է իրեն զրկում փոս-
տա յին առա քա նին ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նից։ Այ սինքն, եթե են թա դրենք, որ հնա-
րա վոր են դեպ քեր երբ հաս ցեա տե րը միայն առա քա նին ստա նա լու պա հին է բա ցա կա յում 
առաք ման հաս ցեից, ապա դա չի նշա նա կի, որ նույն հաս ցեա տե րը նույն հաս ցեից բա-
ցա կա յել է նաև եր կու տե ղե կա ցում նե րը հանձ նե լիս։ Ընդ հա կա ռա կը, նման դեպ քե րում 
պետք է հան գենք հետևու թյան, որ տե ղե կա ցումն ստա նա լուց հե տո հաս ցեա տե րը չի այ-
ցե լել փոս տա յին կա պի օբ յեկտ և չի ստա ցել փոս տա յին իր առա քա նին։ 

Ամ բողջ վե րոգրյալ վեր լու ծու թյուն նե րը սույն գոր ծի փաս տե րի հետ հա մա դրե լով 
գտնում ենք, որ 31.08.2016 թվա կա նին նշա նակ ված գոր ծի քննու թյան վե րա բեր յալ ծա նու-
ցու մը Գա գիկ Բար սեղ յա նի չստա նա լու պայ ման նե րում նույ նիսկ վար չա կան մար մի նը կա-
րող էր հա մա րել, որ ձեռ նար կել է Գա գիկ Բար սեղ յա նին ծա նու ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
և օրեն քով սահ ման ված բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, մինչ դեռ Գա գիկ Բար սեղ յա նը հստակ 
իմա նա լով, որ փոս տա յի կա պի օբ յեկ տում ունի ծա նու ցում, չի ստա ցել այն, ինքն իրեն 
զրկե լով գոր ծի քննու թյան տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին իմա նա լու հնա-
րա վո րու թյու նից։ Ինչն էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ նման պայ ման նե րում վար չա կան 
մար մի նը կա րող է հա մա րել, որ գոր ծի քննու թյան տե ղի և ժա մա նա կի մա սին վա րույ թի 
մաս նա կի ցը տեղ յակ է պահ վել և չի հա րու ցել որևէ միջ նոր դու թյուն։ Հետևա բար առ կա է 
ՀՀ մաք սա յին օրենսգրքի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ գոր ծը վա րույ թի 
մաս նակ ցի բա ցա կա յու թյամբ քննե լու հիմ քը, այն է՝ գոր ծի քննու թյան տե ղի և ժա մա նա կի 
մա սին վա րույ թի մաս նակ ցին սահ ման ված կար գով տեղ յակ է պահ վել, սա կայն վեր ջի նիս 
կող մից որևէ միջ նոր դու թյուն չի հա րուց վել։ 

Ինչ վե րա բե րում է Վճռա բեկ դա տա րա նի այն եզ րա հանգ մա նը, ըստ որի վար չա կան 
մար մի նը պետք է ձեռ նար կի հնա րա վոր և ող ջա միտ բո լոր մի ջոց ներն ան ձին մաք սա-
յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի ու վայ րի մա սին 
ծա նու ցե լու հա մար (օ րի նակ՝ ան ձին ծա նու ցել վար չա կան մարմ նին հայտ նի այլ հաս ցեով 
կամ ուղար կել կրկնա կի ծա նու ցում վար չա կան մարմ նին հայտ նի միակ հաս ցեով, և այլն), 
և եթե դրա նից հե տո հնա րա վոր չի լի նի ապա հո վել մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման 
վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի և վայ րի մա սին վար չա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թարկ վող ան ձի ծա նու ցու մը, վար չա կան մար մի նը կա րող է ող ջամ տո րեն են-
թա դրել, որ ան ձը բա ցա կա յում է, և հայտ նի չէ նրա գտնվե լու վայ րը, ապա այս վեր լու ծու-
թյան հետ նույն պես հա մա ձայն չենք, քա նի որ ան ձին մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման 
վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ժա մա նա կի ու վայ րի մա սին ծա նու ցե լու հա մար հնա րա վոր 
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և ող ջա միտ մի ջոց ներ վար չա կան մար մի նը պետք է ձեռ նար կի ոչ միայն հա մա պա տաս-
խան ծա նու ցա գի րը «Չ պա հանջ ված» նշու մով վե րա դարձ վե լուց հե տո, այլև վար չա կան 
վա րույ թի հա րուց ման պա հից սկսած և ինչ պես երևում է սույն գոր ծով հաս տատ ված հին-
գե րորդ փաս տից, վար չա կան մար մի նը մեկ ան գամ չէ, որ մի ջոց ներ է ձեռ նար կել Գա գիկ 
Բար սեղ յա նի լսված լի նե լու իրա վուն քը գործ նա կա նում ապա հո վե լու հա մար։ Վար չա կան 
մար մի նը 31.08.2016 թվա կա նին նշա նակ ված գոր ծի քննու թյան վե րա բեր յալ ծա նու ցու մը 
Գա գիկ Բար սեղ յա նին ուղար կե լուց առաջ, ևս մեկ ան գամ ծա նու ցել է նրան 17.08.2016 
թվա կա նին նշա նակ ված գոր ծի քննու թյան վե րա բեր յալ, այ սինքն վար չա կան մար մինն իր 
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում ձեռ նար կել է հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ վար չա կան 
վա րույ թի մաս նակ ցին վար չա կան գոր ծի քննու թյան տե ղի և ժա մա նա կի վե րա բեր յալ ծա-
նու ցե լու ուղ ղու թյամբ։

Ել նե լով վե րոգրյա լից՝ գտնում ենք, որ սույն գոր ծով բեր ված վճռա բեկ բո ղոքն առա-
ջին հիմ քով են թա կա էր բա վա րար ման։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ա. Բար սեղ յան
Է. Սե դրակ յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1309/05/16 
2020թ.
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2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով Ար տա շես Հով հան նիս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 

Գա գիկ Գ րի գոր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.03.2018 
թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ար տա շես Հով հան նիս յա նի ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա-
կան բան կի (այ սու հետ՝ Կենտ րո նա կան բանկ), եր րորդ ան ձինք «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի 
(այ սու հետ՝ Ամե րիա բանկ), «Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան դե պո զի տա րիա» ԲԲԸ-ի (այ սու-
հետ՝ Դե պո զի տա րիա)՝ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված 30.11.2012 
թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու կամ առ ոչինչ ճա նա-
չե լու, որ պես հետևանք՝ Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 
02/13/03 որո շում նե րը, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան 
գրան ցում նե րը, Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա-
նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված 
կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա-
րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես 
հետևանք՝ մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան 
բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ Ամե րիա բան կի տնօ-
րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 
որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն-
քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ 
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գոր ծար քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով վե րա կանգ նե լու կամ որ պես ինք նու-
րույն պա հանջ՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևյալ հիմ նա կան 

հայ ցա պա հանջ նե րը.
1) վե րաց նել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ-

նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի 
կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո-
րո շու մը,

2) ճա նա չել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ-
ման առ ոչինչ լի նե լը,

3) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու-
թյան գրան ցու մը:

Բա ցի այդ, Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևանք նե րի վե րաց ման 
հետևյալ ածանց յալ հայ ցա պա հանջ նե րը.

4) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի 
թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03 և 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե-
րը,

5) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի թիվ 02/12/01 որոշ ման 
ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա 17.12.2012 թվա կա նին Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում 
Ամե րիա բան կի կող մից թո ղարկ ված հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ-
ման կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու թյան և Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, 

6) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա-
հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02 և 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա-
կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը, 

7) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի 
նիս տի թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը, 

8) Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 
0,875 հատ կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան-
ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով վե րա կանգ նել մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին 
պատ կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե-
փա կա նու թյան իրա վուն քը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ղա զար յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
14.12.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ վե րաց վել է Կենտ րո նա կան բան կի ֆի-
նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից՝ Կենտ րո նա կան բան կի անու նից Ամե-
րիա բան կին տրված՝ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո-
ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը, որ պես հետևանք՝ ան վա վեր է ճա նաչ վել Ամե րիա բան կի 
15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի 
թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, 
Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա-
բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 
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02/12/02, 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն-
քում առա ջա ցած Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը և որ պես դրա հետևանք՝ վե րա կանգն վել է Ար տա շես Հով-
հան նիս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ մինչ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան վեր ջի-
նիս պատ կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ՝ ան վա վեր 
ճա նա չե լով Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի թիվ 30/12 
ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի հա մա-
կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 19.03.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Կենտ րո նա կան բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա-
կիո րեն՝ Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է: Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին տրված 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու-
մը վե րաց նե լու կամ առ ոչինչ ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա-
կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 
21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու-
թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի 
բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03 որո շում-
նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես 
Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր-
ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ-
կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քը՝ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի 
թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա-
յի հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
մի ջո ցով վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սով, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է: 
Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա կա նի վճի ռը՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի 
փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, փո փոխ վել է՝ այդ պա-
հան ջի մա սով հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի ներ կա յա-
ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կենտ րո նա կան բան կը:

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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան 

մա սին» ՀՀ օրեն քի 12րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, 21.1ին հոդ վա ծի 1ին մա սը, 2րդ մա սի «ժա» 
կե տը, 3րդ մա սը, 36րդ հոդ վա ծը, 37րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու
թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 56րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը պա տաս խա նո ղի կող մից Ամե րիա բան կին տրա մա դրած վե-

րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու հիմ քում դրել է այն, որ հիշ յալ փաս տա թուղ թը վար չա կան ակտ չէ:

Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու-
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված նոր մի այն պի սի մեկ-
նա բա նու մը, որը քննարկ վող ար գել քի գոր ծո ղու թյան սահ ման նե րից դուրս է դնում բան կի 
կող մից իր բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման այն պի սի դեպ քը, որի պա րա գա յում կա րող է առա-
ջա նալ բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լի նվա զեց ման և ֆի նան սա կան կա յու նու թյան 
խա թար ման ռիսկ, ինչ պի սին է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգ նու մը, չի կա րող իրա վա չափ հա մար վել ընդ հան րա պես «Բան կե րի 
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և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի նպա տակ նե րի իրաց ման և խն դիր նե րի 
լուծ ման և մաս նա վո րա պես՝ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի իրա վա դրույ թով կար գա վոր վող հար ցե րի նշա նա կու թյան տե-
սանկ յու նից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ ան կախ բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
պա հան ջի առա ջաց ման պատ ճա ռից բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման բո լոր դեպ քերն էլ պա-
րու նա կում են բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի նվա զեց ման, 
իսկ բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան դեպ քում նաև՝ ֆի նան սա կան կա-
յու նու թյան խա թար ման ռիս կեր: Հետևա բար, բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն-
կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման թույ լատ րե լիու թյան հար ցը պար զե լիս որո շիչ 
հան գա մանք պետք է դի տար կել դրա հետևան քով առաջ եկող ռիս կե րի բնույ թը, իսկ այս 
հատ կա նի շով հետգն ման դեպ քե րը դա սա կար գե լու պա րա գա յում հետգն ման բո լոր դեպ-
քերն էլ ընկ նում են «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ար գել քի ազ դե ցու թյան դաշտ՝ բա ցա ռու թյամբ նույն 
օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րի, որոնց վե րա բեր յալ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու-
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված են հստակ կա ռու ցա կար գեր, որոնք բա ցա ռում են 
հետգն ման վե րոգրյալ հետևանք նե րի առա ջա ցու մը:

Վե րոգրյալ վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ Վե րա քննիչ դա տա-
րա նի քննարկ վող եզ րա հան գումն ան հիմն և անի րա վա չափ է: «Բան կե րի և բան կա-
յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված 
դրույ թի ուժով «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ար գել քը վե րա բե րում է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում 
առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը, հետևա բար այն ար գել ված 
է: Նշ ված մեկ նա բա նու թյուն նե րից և վեր լու ծու թյու ննե րից հետևում է, որ ար գել ված 
հետգ նում առա ջաց նող կոն սո լի դա ցիա իրա կա նաց նե լու իրա վունք բանկ հան դի սա ցող 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը չու նի: Այլ կերպ ասած՝ բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի-
րա կան ըն կե րու թյու նը կա րող է իրա կա նաց նել միայն այն պի սի կոն սո լի դա ցիա, որի 
արդ յուն քում չեն առա ջա նա կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, քան զի դրանց հետգ նումն 
ար գել ված է օրեն քի ուժով: 

Ավե լին, Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պա տաս խա նո ղը 
վար չա կան ակ տով եր րորդ ան ձին թույ լատ րել է իրա կա նաց նել այն պի սի կոն սո լի դա ցիա 
և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգ նում, որն անի րա-
վա չափ է: Դա նշա նա կում է, որ ան կախ նրա նից՝ պա տաս խա նողն օրեն քով սահ ման ված 
իրա վա սու թյուն և/ կամ պար տա կա նու թյուն ունե ցել է վի ճարկ վող վե րահս կո ղա կան դրա-
կան դիր քո րո շու մը տա լու հա մար, թե՝ ոչ, միևնույն է, նա դա տրա մա դրել է և  դրա նով թույ-
լատ րել է եր րորդ ան ձին իրա կա նաց նել կոն սո լի դա ցիան և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի՝ օրեն քով ար գել ված հետգ նու մը: Նշ ված վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րոշ ման կա յաց մամբ և տ րա մադր մամբ պա տաս խա նողն առա ջաց րել է 
փաս տա կան և իրա վա կան հետևանք ներ, քան զի դրա արդ յուն քում եր րորդ ան ձը կոն-
սո լի դա ցիա իրա կա նաց նե լու և  դրա արդ յունքում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ-
սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ որո շում ներն իրա վա կան ուժ ստա ցած է հա մա րել: Դ րանց 
հի ման վրա բո ղոք բե րող ան ձը դա դա րել է եր րորդ ան ձի բաժ նե տեր հան դի սա նա լուց: 
Վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը պա տաս խա նողն ըն դու նել է հան րա յին իրա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում՝ ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ապա հով ման իր 
պար տա կա նու թյան կա տար ման շրջա նակ նե րում, ուս տի վի ճարկ վող վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա կան ակտ է, այն էլ՝ ապօ րի նի վար չա կան ակտ: Վե րահս-
կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը (թույլտ վու թյու նը, հա մա ձայ նու թյու նը) պա տաս խա նո ղի 
կող մից տրվել է «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36-րդ հոդ-
վա ծի 7-րդ մա սով սահ ման ված իրա վա սու թյան սահ մա նա զանց մամբ: Աս վա ծից հետևում 
է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմք չի ունե ցել:

Բա ցի այդ, շա րադր վա ծը հիմք է եզ րա կաց նե լու նաև, որ եր րորդ ան ձի կա նո նա-
դրու թյան փո փո խու թյան գրանց ման վի ճարկ ման ինք նու րույն հայ ցա պա հան ջը նույն պես 
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հիմ նա վոր է, քա նի որ դրա նով, ըստ էու թյան, գրան ցում են ստա ցել օրեն քով ար գել ված 
կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն-
ման արդ յունք նե րը, որոնք ազ դել են հայց վո րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վրա՝ դա դա-
րեց նե լով այն:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 19.03.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա-
կա նի վճռին:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Կենտ րո նա կան բան կը առար կա յա զուրկ է հա մա րում բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման 

անօ րի նա կանու թյան և անի րա վա չա փու թյան վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի պնդում նե րը: 
Դ րանք առ հա սա րակ են թա կա չեն սույն գոր ծի շրջա նա կում քննու թյան:

Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրա մադր ված դիր քո րո շում-նա մա կը 
վար չա կան ակտ չէ: Այդ դա տո ղու թյան ման րա մասն հիմ նա վո րում նե րը ներ կա յաց ված են 
հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նում և վե րա քննիչ բո ղո 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը. 
1. Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա-

կա նի թիվ 02/12 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա-
հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/01 որո շու մը, որով որոշ վել է հա մախմ-
բել (կոն սո լի դաց նել) Ամե րիա բան կի կող մից տե ղա բաշխ ված թվով 636.191 հատ հա-
սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րը, որի արդ յուն քում թվով 8 հատ, յու րա քանչ յու րը 
40.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով հա սա րակ բաժ նե տոմ սե րը փո խա րին վում են 
նույն տե սա կի (դա սի) մեկ նոր բաժ նե տոմ սի՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: 
Բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում առա ջա նում են թվով 79.523 հատ հա սա-
րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սեր, յու րա քանչ յու րը 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար-
ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, որոնք առա ջա ցել են 40.000 
ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով, թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո-
ղու թյամբ (Ար տա շես Հով հան նիս յան-5 հատ՝ 200.000 ՀՀ դրամ, Անա հիտ Աղին յան-1 
հատ՝ 40.000 ՀՀ դրամ, Աս յա Սար կի սո վա-1 հատ՝ 40.000 ՀՀ դրամ) բաժ նե տոմ սե րի 
հա մախմ բու մից:

Նույն ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/02 որո շու մը, որով որոշ վել է, որ հա մախմբ-
ման (կոն սո լի դաց ման) հետևան քով առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը են թա-
կա են հետգն ման Ամե րիա բան կի կող մից «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված շու կա յա կան ար ժե քով, 
որի հետ կապ ված Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դին հանձ նա րար վել է կա տա րե լու 
օրեն քի պա հան ջից բխող բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը: Միա ժա մա նակ, որոշ-
վել է բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) հետ կապ ված՝ Ամե րիա բան կի 
կա նո նա դրու թյան փո փո խու թյուն նե րը և այդ մա սով Դե պո զի տա րիա յում հա մա պա տաս-
խան գրան ցում նե րը (ձևա կեր պում նե րը) կա տա րե լուց հե տո Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի 
խորհր դի կող մից սահ ման ված կար գով, ժամ կետ նե րում և չա փով Ամե րիա բան կի կող մից 
կա տա րել վճա րում ներ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման դի մաց:

Նույն ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/03 որո շու մը, որով որոշ վել է՝ Ամե րիա բան-
կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տը փո փո խել և շա րա դրել հետևյալ խմբագ րու թյամբ. 
«4.1 Բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լը կազ մում է 25.447.640.000 ՀՀ դրամ, որը բա
ժան ված է թվով 79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու րը՝ 
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320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ
սե րի, որոնք առա ջա ցել են նախ կին ան վա նա կան ար ժե քով թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ 
դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղու թյամբ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում: Ամե րիա
բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տալն ամ բող ջու թյամբ հա մալր ված է դրա մով: Ընդ որում 
սույն կե տում նշված կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը են թա կա են հետգն ման ՀՀ օրենս
դրու թյամբ և Ամե րիա բան կի իրա վա սու մարմ նի կող մից սահ ման ված կար գով» (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 75-79):

2. Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նը 
29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 գրու թյամբ դի մել է Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հին՝ 
հայտ նե լով, որ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վը 15.10.2012 
թվա կա նի որո շել է՝

1) հա մախմ բել (կոն սո լի դաց նել) Ամե րիա բան կի կող մից տե ղա բաշխ ված թվով 636.191 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րը, որի արդ յուն քում առա ջա ցել են թվով 
79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սեր, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ 
ան վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, որոնք առա ջա-
ցել են 40.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով, թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր 
ար ժո ղու թյամբ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բու մից,

2) Ամե րիա բան կի կող մից հետ գնել կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը «Բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ-
վարկ ված շու կա յա կան ար ժե քով, որի հետ կապ ված հանձ նա րա րել Ամե րիա բան կի տնօ-
րեն նե րի խորհր դին կա տա րե լու օրեն քի պա հան ջից բխող բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ-
րեն Ար տակ Հա նես յա նը խնդրել է տրա մա դրել Կենտ րո նա կան բան կի վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա ձայ նու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 74):

3. Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա-
նը 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյամբ դի մել է Կենտ րո նա կան բան կի նա խա-
գա հին՝ տե ղե կաց նե լով, որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 19.11.2012 թվա կա նի 
թիվ 29/12/05 որոշ մամբ Ամե րիա բան կի հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի շու կա-
յա կան ար ժե քը սահ ման վել է 200.000 ՀՀ դրամ: Միա ժա մա նակ հայտն վել է, որ անհ-
րա ժեշտ է նկա տի ունե նալ, որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խոր հուր դը Ամե րիա բան կի 
բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան ար ժե քը որո շել է՝ հաշ վի առ նե լով իրա կա նաց ված ան կախ 
գնա հատ ման արդ յունք նե րը և Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րով իրա կա նաց ված վեր ջին 
գոր ծար քի գնան շու մը: Քն նարկ վել է գնա հատ ման արդ յուն քում ստաց ված Ամե րիա բան-
կի մեկ բաժ նե տոմ սի մի ջին շու կա յա կան ար ժե քը, այն է՝ 78.912,69 ՀՀ դրամ (15.10.2012 
թվա կա նի դրու թյամբ), որը կազ մում է մեկ բաժ նե տոմ սի դի մաց 1,69 գոր ծա կից և հաս-
տատ վել է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում հետգն ման են թա կա մեկ հա սա րակ ան վա նա-
կան բաժ նե տոմ սի դի մաց տրվող ար ժե քը 200.000 ՀՀ դրամ, ին չը կազ մում է 5 գոր ծա-
կից (հա տոր 1-ին, գ.թ 80):

4. Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե-
ղա կա լը, ի պա տաս խան Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար-
տակ Հա նես յա նի 29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու-
թյուն նե րի, 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյամբ Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-
գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտ նել է, որ ստա նա լով 29.10.2012 թվա կա նի 
թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյուն նե րը, կա տա րե լով հա մա պա տաս-
խան ուսում նա սի րու թյուն ներ՝ Կենտ րո նա կան բան կը Ամե րիա բան կի կող մից բաժ նե տոմ-
սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա-
ձայ նու թյուն) (հա տոր 1-ին, գ.թ 83):

5. Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 21.03.2013 թվա կա-
նի թիվ 02/13 ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 
ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/02 որո շու մը, որով որոշ վել է մա րել 
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Ամե րիա բան կի սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող, հետգն ված 0,875 կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սը և հա մա պա տաս խա նա բար 280.000 ՀՀ դրա մի չա փով նվա զեց նել 
Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լը: Ի վեր ջո Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան 
կա պի տա լը մար ված կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քով չնվա զեց նե լու 
նպա տա կով միա ժա մա նակ հայ տա րա րել, թո ղար կել և տե ղա բաշ խել թվով 1 հատ ոչ փաս-
տաթղ թա յին ձևի ան ժամ կետ, (լրա ցու ցիչ) հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմս՝ փակ բա-
ժա նոր դագ րու թյան ձևով: Ամե րիա բան կի տե ղա բաշխ վող հա սա րակ ան վա նա կան բաժ-
նե տոմ սի տե ղա բաշխ ման գի նը սահ մա նել 1 բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քի չա փով՝ 
320.000 ՀՀ դրամ:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 
ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/03 որո շու մը, որով որոշ վել է, որ 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի մար ման արդ յուն քում Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան 
կա պի տա լը կկազ մի 25.447.360.000 ՀՀ դրամ, որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա-
սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան 
ար ժե քով:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար-
տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/04 որո շու մը, որով որոշ վել է՝ կա նո նա-
դրու թյան 4.1 կե տը փո փո խել և շա րա դրել հետևյալ խմբագ րու թյամբ. «4.1 Բան կի կա նո
նա դրա կան կա պի տա լը կազ մում է 25.447.360.000 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրամ, 
որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու
րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: Բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տալն ամ բող
ջու թյամբ հա մալր ված է ՀՀ դրա մով» (հա տոր 1-ին, գ.թ 23-24):

6. Կենտ րո նա կան բան կի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 15.05.2014 թվա կա նի 
թիվ 15-2-06/001146-14 գրու թյամբ փաս տա բան Գա գիկ Գ րի գոր յա նին հայտն վել է, որ բան-
կե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա-
ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի 
ման րա մասն դիր քո րո շումն ար տա հայտ ված է Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի 24.07.2012 
թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան մամբ: Կենտ րո նա կան բան կը, առաջ նորդ-
վե լով ՀՀ օրենս դրու թյամբ և վե րո հիշ յալ պար զա բան մամբ, գրան ցել է Ամե րիա բան կի 
բաժ նե տե րե րի 15.10.2012 թվա կա նի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վում հաս տատ ված նոր 
խմբագ րու թյամբ կա նո նա դրու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ 15):

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 բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րը՝ վար չա կան ակ տի հատ կա նիշ նե րի 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին՝ 
վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րը:

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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը):
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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 մունք նե 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 գա դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա նու-
թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

ՀՀ 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, օրենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րա յին իրա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբ յեկտ նե 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 վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը 
խախ տող ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։

Ան դրա 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 րանն իր 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 պաշտ պա նու թյու նից օգտ-
վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այլ այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված 
իրա վունք նե 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 ինք նա 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 վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը, որոնք խախտ վել են (տե՛ս Ս վետ
լա նա Օհան յանն ընդ 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-
վունք նե 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 րահս կո 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 պաշտ պա նու թյան մի ջոց, օրենս դրի 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 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 կա յի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է՝ հայ ցի առար կա-
յի նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում հայ ցի 
նյու թա կան օբ յեկ տը վի ճարկ վող վար չա կան ակտն է: Վեր ջինս վար չա կան դա տա վա րու-
թյու նում հան դի սա նում է դա տա կան քննու թյան հիմ նա կան օբ յեկ տը (տե՛ս Սամ վել Մել
քում յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյալ 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 
անհ րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբ-
յեկ տը վար չա կան ակտ է, թե՝ ոչ: Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենս դրու 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 
արդ յոք այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան 
ակտ, թե՝ ոչ։ Նույն դա տո ղու թյու նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև ՀՀ վար չա կան 
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դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման 
հայ ցի դեպ քում:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 գա-
դրու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, որը վար չա կան մար մինն 
ըն դու նել է հան րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե-
լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ յու րա քանչ յուր 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 րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում ըն դուն ված լի նե լու, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր-
ման նպա տակ հե տապն դե լու, ան ձի հա մար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ-
մա նե լու հան գա մանք նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը (տե՛ս «Օլիմպ» ար տա դրա կան 
կոո պե րա տիվն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
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): 

Ընդ հան րաց նե լով վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան մեջ մտնող տար րե րը՝ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետևյալ հատ կա նիշ նե րը.

7) վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն պաշ տո նա կան գրա-
վոր փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի 
վար չա կան ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար-
տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման 
են թա կա իրա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար-
քագ ծի կա նոն ներ միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա-
տես ված ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, այ սինքն՝ ունի հստա կո րեն 
որոշ ված հաս ցեա տեր,

8) 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 քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա 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,

9) վար չա կան ակտն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցեա տերն այն պի սի 
ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 
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,

10) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան րա-
յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից իրա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված 
իրա վա կան նոր մե րի վրա,

11) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն 
ուղղ ված է հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին իրա վուն քի 
ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

12) վար չա կան ակտն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանք ներ է առա ջաց նում վար չա կան 
մարմ նի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան 
ան ձանց հա մար:
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Ընդ որում, թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա քանչ յուրն անհ րա 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:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ կարևո րա-
գույն հատ կա նիշն այն է, որ վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն պաշ-
տո նա կան գրա վոր փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և 
այլ ձևի վար չա կան ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է 
պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ-
ման են թա կա իրա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար-
քագ ծի կա նոն ներ միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա տես ված 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար (տե՛ս Վար դի թեր Ավո յանն ընդ 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):

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա-
բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում սույն որոշ մամբ առա վել ման րա մասն ան դրա-
դառ նալ վար չա կան ակ տի եր կու՝ հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի 
կար գա վոր մանն ուղղ ված լի նե լու և կոնկ րետ ան ձանց հա մար իրա վա կան հետևանք ներ 
առա ջաց նե լու հատ կա նիշ նե րին: 

Այս պես՝ օրենս դրի ձևա կերպ ման հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տի նպա տակն է կար գա-
վո րել հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գործ: Դա նշա նա կում է, որ վար-
չա կան մարմ նի որևէ գրա վոր փաս տա թուղթ, որ տեղ ար տա հայտ ված են տե սա կետ ներ, 
դիր քո րո շում ներ, կար ծիք ներ, մեկ նա բա նու թյուն ներ, հա մա ձայ նու թյուն ներ, որը, սա կայն, 
ուղղ ված չէ կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մա նը, չի կա րող հա մար վել վար չա կան ակտ: Ընդ 
որում, նշված հատ կա նի շի հետ սեր տո րեն կապ ված է վար չա կան ակ տի մյուս՝ կոնկ րետ 
գոր ծով իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նե լու հատ կա նի շը, ըստ որի՝ եթե վար չա կան 
մարմ նի որևէ փաս տաթղ թում կոնկ րետ ան ձի հա մար կոնկ րետ իրա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ չեն սահ ման վում, փո փոխ վում, վե րաց վում կամ (հար ցը) ճա նաչ վում, ապա 
այն չի կա րող հան դի սա նալ վար չա կան ակտ: Այս պի սով, վար չա կան ակ տի քննարկ վող 
հատ կա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար վար չա կան մարմ նի որևէ գրա վոր փաս-
տա թուղթ ոչ միայն պետք է ուղղ ված լի նի կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր մա նը, այլև 
պետք է ան մի ջա կա նո րեն կար գա վո րի այդ գոր ծը (հարց)՝ առա ջաց նե լով կոնկ րետ ան ձի 
իրա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նում, փո փո խում, վե րա ցում կամ ճա-
նա չում: Այդ պատ ճա ռով էլ օրենս դի րը «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 56-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րել է վար չա կան ակ տի որո շա կի 
լի նե լու պա հան ջը, սահ մա նե լով, որ այն պետք է ձևա կերպ վի հստակ և հաս կա նա լի, որ-
պես զի դրա բո վան դա կու թյու նից դրա հաս ցեա տի րոջ հա մար ակ նա ռու լի նի, թե իրեն ինչ 
իրա վունք է տրա մադր վում, իր որ իրա վունքն է սահ մա նա փակ վում, իրեն ինչ իրա վուն քից 
են զրկում կամ իր վրա ինչ պար տա կա նու թյուն է դրվում:

Հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում վար չա կան ակ տով կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) 
հստակ կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ուժի մեջ 
մտնե լուց հե տո վար չա կան ակ տը են թա կա է կա տար ման, իսկ օրեն քով սահ ման ված դեպ-
քե րում՝ նաև հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ վար չա կան ակ տը են թա կա է պար տա դիր 
կա տար ման՝ վար չա կան ակ տով տրված լուծ մա նը հա մա պա տաս խան, իսկ եթե վար չա կան 
մարմ նի տրված փաս տաթղ թով որևէ գոր ծի կոնկ րետ (հար ցի) լու ծում չի տրվել, ապա այդ 
փաս տա թուղ թը զուրկ կլի նի նաև կա տա րե լիու թյան հատ կա նի շից: Այս պես, եթե վար չա-
կան մար մի նը գրա վոր փաս տաթղ թով իր հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու թյունն է 
ար տա հայ տում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին են թա կա յա կան կամ 
որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի հնա րա վոր 
վար քագ ծի վե րա բեր յալ, ապա ակն հայտ է, որ այդ հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու-
թյու նը որևէ կերպ չի կա րող կա տար վել, քա նի դեռ ան ձը չի դրսևո րել իր վար քա գի ծը, իսկ 
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վար չա կան մար մինն էլ իր իրա վա սու թյան սահ ման նե րում կոնկ րետ կար գա վո րում չի տվել 
այդ ան ձի վար քագ ծին կամ դրա իրա վա կան հետևանք նե րին: Այ սինքն՝ այդ պա րա գա յում 
վար չա կան մար մի նը չի ըն դու նել վար չա կան ակտ, որն ուժի մեջ մտնե լուց հե տո են թա կա 
կլի նի պար տա դիր կա տար ման այդ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի կող մից:

Վար չա կան մարմ նի դիր քո րո շումն ան կախ նրա նից՝ դա ան ձի հա մար բա րեն պաստ 
է, թե ոչ, ան ձը կա րող է հաշ վի առ նել իր հնա րա վոր վար քա գիծն ընտ րե լիս: Սա կայն այդ 
դիր քո րո շումն ան ձի հա մար պար տա դիր չէ, քա նի դեռ վար չա կան մար մինն այն չի ար-
տա հայ տել կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) լուծ ման նպա տա կով ըն դուն ված վար չա կան ակ տում՝ 
վար չա րա րու թյան իրա կա նաց մամբ իրաց նե լով կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր ման 
իր հան րա յին-իշ խա նա կան լիա զո րու թյու նը: Հարկ է նաև ար ձա նագ րել, որ գրա վոր փաս-
տաթղ թում դիր քո րո շում ար տա հայ տե լով ան ձի հնա րա վոր վար քագ ծի իրա վա չա փու թյան 
վե րա բեր յալ՝ վար չա կան մար մի նը չի կա րող են թա դրել, որ ան ձը հե տա գա յում ան պայ-
ման կդրսևո րի իր դիր քո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան են թադր յալ իրա վա չափ վար քա գիծ: 
Վար չա կան գոր ծին կոնկ րետ լու ծում չտվող ակ տում վար չա կան մարմ նի ար տա հայ տած 
դիր քո րո շումն ան ձի վար քագ ծի վրա ան մի ջա կա նո րեն չի կա րող ազ դել, քա նի որ ան ձը 
տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյան վե րա բեր յալ կա րող է ունե նալ սե փա կան դիր քո րո շու մը և 
պար տա վոր ված չէ ղե կա վար վե լու վար չա կան մարմ նի դիր քո րոշ մամբ: Հետևա բար վար-
չա կան մարմ նի այն պի սի գրա վոր փաս տա թուղ թը, որն ան ձին չի պար տա դրում հար կա-
դրան քի մի ջո ցով երաշ խա վոր ված կա տար ման են թա կա վար քա գիծ, վար չա կան ակտ հա-
մար վել չի կա րող:

Նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար-
չա կան ակտ չի կա րող հա մար վել վար չա կան մարմ նի կող մից տրված այն պի սի գրա վոր 
փաս տա թուղ թը, որը թեև պա րու նա կում է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ 
գոր ծի (հար ցի) լուծ ման վե րա բեր յալ դա տո ղու թյուն ներ, դիր քո րո շում ներ (այդ թվում՝ հա-
մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա ձայ նու թյան ձևով), սա կայն դրանք ուղղ ված չեն կոնկ րետ 
գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր մա նը և չեն լու ծում այդ գոր ծը (հար ցը):

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՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է 
հետևյալ հիմ նա կան պա հանջ նե րը.

1) վե րաց նել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ-
նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի 
կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը,

2) ճա նա չել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման առ ոչինչ լի նե լը,

3) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու-
թյան գրան ցու մը:

Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ար տա շես Հով հան նիս յա նի հայ ցը՝ վե րաց նե լով Ար տա-
շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը և բա վա րա րե լով հետևանք նե րի վե րաց-
ման ածանց յալ պա հանջ նե րը (այդ թվում նաև՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին 
կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը, որը ներ կա յաց ված է և՛ 
որ պես ածանց յալ և՛ որ պես հիմ նա կան պա հանջ):

Նախ՝ Դա տա րա նը գտել է, որ Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու-
թյան վար չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շու մը հա-
մա պա տաս խա նում է օրենս դրո րեն սահ ման ված վար չա կան ակ տի նկա րագ րին, և այն 
կա րող է վի ճարկ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի կա-
նոն նե րով, իսկ դրա նից ածանց վող քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա հանջ նե րը կա րող են 
քննվել վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Ընդ որում, Դա տա րանն ար ձա նագ րել 
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է, որ վի ճարկ վող դիր քո րո շումն ուղղ ված է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մանն այն քա-
նով, որ քա նով նման վե րահս կո ղա կան դիր քո րոշ մամբ թույ լատր վում է բաժ նե տոմ սե րի 
կոն սո լի դա ցիան և իրա վա բա նա կան ուժ է տրվում Ամե րիա բան կի հա մա պա տաս խան 
որոշ մա նը: 

Այ նու հետև, Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա-
բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր 
վար չա կան ակտ է, քա նի որ կա յաց վել է առանց սույն գոր ծով հայց վոր Ար տա շես Հով հան-
նիս յա նին որ պես եր րորդ անձ վա րույ թին ներգ րա վե լու՝ վեր ջի նիս լսված լի նե լու իրա վուն-
քի խախտ մամբ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Կենտ րո նա կան բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը, 
բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը: Վե րա քննիչ դա տա րա նը կար ճել է սույն վար չա կան գոր ծի 
վա րույ թը՝ (1) Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ-
սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու և (2) դրա 
առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հանջ նե րի, ինչ պես նաև դրան ցից ածանց վող 
պա հանջ նե րի մա սով, իսկ (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու-
թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան ջը մեր ժել է:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ամե րիա բան կը բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում 
(կոն սո լի դա ցիա) իրա կա նաց նե լու և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ-
նե տոմ սե րը հետ գնե լու իր իրա վունքն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով որևէ օրեն քով 
Կենտ րո նա կան բան կին դի մե լու և վեր ջի նիս կող մից վար չա կան ակտ (հա մա ձայ նու-
թյուն, թույլտ վու թյուն) ստա նա լու պար տա կա նու թյուն չի ունե ցել: Իսկ Կենտ րո նա կան 
բան կի նա խա գա հին, Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դին կամ կա ռա վար ման որևէ այլ 
մարմ նին «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի մա սին» ՀՀ օրեն քով 
վե րա պահ ված չէ լիա զո րու թյուն բան կե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո-
լի դա ցիա) իրա կա նաց նե լու, դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե-
րը հետ գնե լու իրա վունքն իրաց նե լու կա պակ ցու թյամբ ըն դու նե լու այդ իրա վուն քը տրա-
մա դրող կամ այդ իրա վուն քի տրա մա դրու մը մեր ժող վար չա կան ակտ (հա մա ձայ նու-
թյուն կամ ան հա մա ձայ նու թյուն): Ընդ որում, Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի կող մից 
բան կե րի և ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ-
ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի 
հետգն ման մա սին 24.07.2012 թվա կա նին տրված թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բա նումն 
ըն դա մե նը կա րող է կրել զուտ խորհր դատ վա կան բնույթ:

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Կենտ րո նա կան 
բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե ղա կա լի 30.11.2012 
թվա կա նի գրու թյու նը, որով Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր 
տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտն վել է, որ Կենտ րո նա կան բանկն Ամե րիա բան կի 
կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա-
ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա-
կան դիր քո րո շում (հա մա ձայ նու թյուն), «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53-րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ ՀՀ 
իրա վա կան հա մա կար գում չի հան դի սա նում վար չա կան ակտ: Հետևա բար, (1) Ար տա-
շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան-
կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու և (2) դրա առ ոչինչ 
լի նե լը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ հիմ նա կան պա հանջ նե րը չեն կա րող վար չա կան դա-
տա րա նում հա մա պա տաս խա նա բար վի ճարկ ման կամ ճա նաչ ման հայ ցի առար կա 
հան դի սա նալ:

Իսկ (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան ջի մա սով Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշել է, որ 
Ամե րիա բան կի կող մից իր բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո լի դա ցիա) իրա կա նաց-
նե լու, ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը հետ 
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գնե լու հա մար Կենտ րո նա կան բան կի կող մից որևէ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման անհ-
րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է: Ուս տի Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի 
փո փո խու թյան գրան ցու մը չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել վե րահս կո ղա կան դրա կան 
դիր քո րոշ ման բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայց վո րի ներ կա յաց րած հիմ նա կան պա հանջ-
նե րով վի ճարկ վող գրու թյու նը՝ Կենտ րո նա կան բան կի դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա-
ձայ նու թյու նը), չու նի վար չա կան ակ տի բո լոր անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ նե րը: Մաս նա վո-
րա պես՝ Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի 
տե ղա կա լի 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյու նը, որով Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա-
խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտն վել է, որ Կենտ րո նա կան բանկն 
Ամե րիա բան կի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ-
յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե-
րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա ձայ նու թյուն), չի ըն դուն վել որևէ օրեն քով Կենտ րո-
նա կան բան կին վե րա պահ ված հան րա յին-իշ խա նա կան լիա զո րու թյան կի րառ ման արդ-
յուն քում: Այլ կերպ՝ Կենտ րո նա կան բան կը, գոր ծող օրենս դրու թյան հա մա ձայն, չու նի 
բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո-
տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը հա վա նու թյուն տա լու լիա զո րու թյուն: Հետևա-
բար, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա-
նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա-
կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը 
չի կա րող պար տա դիր իրա վա բա նա կան հետևանք ներ առա ջաց նել Ամե րիա բան կի կամ 
այլ սուբ յեկ տի հա մար. այն ունի զուտ խորհր դատ վա կան նշա նա կու թյուն: Ան կախ Ար-
տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման առ կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու-
նից՝ Ամե րիա բան կը կա րող էր կա տա րել հա մա պա տաս խան կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու-
թյու նը, որի իրա վա չա փու թյան գնա հա տու մը դուրս է սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան 
առար կա յի շրջա նա կից:

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա-
րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ 
Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր-
քո րո շու մը չի ըն դուն վել հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) 
կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ուղղ ված չէ կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր մա նը և 
չի լու ծում այդ գոր ծը (հար ցը):

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա-
բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա-
վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու և ածանց յալ պա հանջ նե րի մա սով Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
կար ճել է իրա վա չափ կեր պով՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի և 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով, քա նի որ այդ 
փաս տա թուղթն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով Ար տա-
շես Հով հան նիս յա նի ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը Դա տա րա նում են թա կա 
էր մերժ ման այն հիմ քով, որ այդ հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով վեր ջի նիս ներ կա յաց րած 
հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նի քննու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի սույն հետևու թյու նը հիմ նա վոր վում է նրա նով, որ Կենտ րո նա-
կան բան կի դրա կան դիր քո րոշ մամբ Ամե րիա բան կին կամ հայց վո րին առնչ վող կոնկ րետ 
գործ (հարց) չի կար գա վոր վել, նրանց հա մար ուղ ղա կի իրա վունք ներ կամ պար տա կա նու-
թյուն ներ չեն առա ջա ցել, այ սինքն՝ Կենտ րո նա կան բան կի դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա-
կան ակտ չէ, իսկ Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան և կա նո նա դրու թյան 
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փո փո խու թյունն իրա կա նաց վել են նրա բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի որոշ մամբ, ին-
չը սույն գոր ծով վի ճարկ ման առար կա չէ: Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 
Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո-
ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան ջով 
դա տա րան դի մե լը չի կա րող հե տապն դել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի որևէ իրա վուն քի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան նպա տակ: Տվ յալ դեպ քում Ար տա շես Հով հան նիս յա նը չու նի 
իր հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա-
բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան 
դիր քո րո շու մը վի ճար կե լու պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վունք, իսկ դա տա րա նը չու նի 
իր առջև բարձ րաց ված տվյալ վե ճը քննե լու և լու ծե լու իրա վա սու թյուն: Այ սինքն՝ հայց վո րի 
կող մից վար չա կան դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հարցն իր էու թյամբ առար կա յա զուրկ 
է և չի կա րող քննու թյան առնվել ոչ միայն վար չա կան դա տա րա նի, այլ նաև առա ջին ատ-
յա նի որևէ այլ դա տա րա նի կող մից: Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում առ կա են այն պի սի իրա-
վա կան և փաս տա կան հան գա մանք ներ, որոնք վկա յում են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող առա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան և մաս նա-
գի տաց ված դա տա րան ներն իրա վա սու չեն քննե լու և լու ծե լու Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 
կող մից դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցը: Հետևա բար, սույն վար չա կան գոր ծի վա-
րույ թը են թա կա էր կարճ ման՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի և 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով:

Ն ման պայ ման նե րում իրա վա չափ է նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից Ամե րիա-
բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
մա սին հայց վո րի պա հան ջի մեր ժու մը:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հաս տատ վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում բեր ված փաս տարկ նե րը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը և մի մա սով կար ճե լով վար չա կան գոր ծի 
վա րույ թը, իսկ մյուս մա սով մեր ժե լով հայ ցը, կա յաց րել է գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու-
ծող դա տա կան ակտ: Հետևա բար սույն գոր ծով անհ րա 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 ակ տը 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից վճռա բեկ 
բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու պա րա գա յում պե տա կան տուր քի 
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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 
մերժ ման:

Ել նե լով վե րոգրյա 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

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.03.2018 
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 մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/1309/05/16 վար չա կան գոր ծով  

03.07.2020 թվականին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 03.07.2020 թվա կա նին քննե լով Ար տա շես 
Հով հան նիս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Գ րի գոր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան 
վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.03.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ար տա շես Հով-
հան նիս յա նի ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի (այ սու հետ՝ Կենտ րո նա կան բանկ), եր-
րորդ ան ձինք՝ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ամե րիա բանկ), «Հա յաս տա նի կենտ-
րո նա կան դե պո զի տա րիա» ԲԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Դե պո զի տա րիա)՝ Կենտ րո նա կան բան կի 
կող մից Ամե րիա բան կին տրված 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո-
րո շու մը վե րաց նե լու կամ առ ոչինչ ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ Ամե րիա բան կի 15.10.2012 
թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 
02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա-
կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03 
որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար-
տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ-
կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քը՝ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի թիվ 
30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի հա-
մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով 
վե րա կանգ նե լու կամ որ պես ինք նու րույն պա հանջ՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին 
կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, նույն պա լա-
տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել, 
ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.03.2018 թվա կա նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա 
Հա կոբ յանս, Մա մի կոն Դր մե յանս և Գոռ Հա կոբ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված 
որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար-
ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևյալ հիմ նա կան 

հայ ցա պա հանջ նե րը.
1) վե րաց նել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-

տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո-
շու մը,

2) ճա նա չել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ-
ման առ ոչինչ լի նե լը,

3) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան 
գրան ցու մը:

Բա ցի այդ, Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևանք նե րի վե րաց ման 
հետևյալ ածանց յալ հայ ցա պա հանջ նե րը.
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4) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի թիվ 
02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը,

5) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի թիվ 02/12/01 որոշ ման 
ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա 17.12.2012 թվա կա նին Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում 
Ամե րիա բան կի կող մից թո ղարկ ված հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ-
ման կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու թյան և Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, 

6) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02 և 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա-
նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը, 

7) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս-
տի թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը, 

8) Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 
հատ կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով վե րա կանգ նել մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ կա նած 
5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ղա զար յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
14.12.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ վե րաց վել է Կենտ րո նա կան բան կի ֆի-
նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից՝ Կենտ րո նա կան բան կի անու նից Ամե-
րիա բան կին տրված՝ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո-
ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը, որ պես հետևանք՝ ան վա վեր են ճա նաչ վել Ամե րիա բան կի 
15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի 
թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, 
Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա-
բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 
02/12/02, 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն-
քում առա ջա ցած Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը և որ պես դրա հետևանք՝ վե րա կանգն վել է Ար տա շես Հով-
հան նիս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ մինչ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան վեր ջի-
նիս պատ կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ՝ ան վա վեր 
ճա նա չե լով Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի թիվ 30/12 
ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի հա մա-
կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 18.03.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Կենտ րո նա կան բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա-
կիո րեն՝ Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է: Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին տրված 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու-
մը վե րաց նե լու կամ առ ոչինչ ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա-
կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 
21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու-
թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի 
բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03 որո շում-
նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես 
Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր-
ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ-
կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քը՝ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի 
թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի 



508 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
մի ջո ցով վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սով, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է: 
Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա կա նի վճի ռը՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի 
փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, փո փոխ վել է՝ այդ պա-
հան ջի մա սով հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի ներ կա յա-
ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կենտ րո նա կան բան կը:

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 12րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի, 21.1ին հոդ վա ծի 1ին մա սի, 2րդ մա սի «ժա» 
կե տը, 3րդ մա սը, 36րդ հոդ վա ծը, 37րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու
թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 56րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը պա տաս խա նո ղի կող մից Ամե րիա բան կին տրա մա դրած վե-

րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու հիմ քում դրել է այն, որ հիշ յալ փաս տա թուղ թը վար չա կան ակտ չէ:

Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու-
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված նոր մի այն պի սի մեկ-
նա բա նու մը, որը քննարկ վող ար գել քի գոր ծո ղու թյան սահ ման նե րից դուրս է դնում բան կի 
կող մից իր բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման այն պի սի դեպ քը, որի պա րա գա յում կա րող է առա-
ջա նալ բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լի նվա զեց ման և ֆի նան սա կան կա յու նու թյան 
խա թար ման ռիսկ, ինչ պի սին է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգ նու մը, չի կա րող իրա վա չափ հա մար վել ընդ հան րա պես «Բան կե րի 
և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի նպա տակ նե րի իրաց ման և խն դիր նե րի 
լուծ ման և մաս նա վո րա պես՝ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի իրա վա դրույ թով կար գա վոր վող հար ցե րի նշա նա կու թյան տե-
սանկ յու նից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ ան կախ բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
պա հան ջի առա ջաց ման պատ ճա ռից, բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման բո լոր դեպ քերն էլ պա-
րու նա կում են բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի նվա զեց ման, 
իսկ բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան դեպ քում նաև՝ ֆի նան սա կան կա-
յու նու թյան խա թար ման ռիս կեր: Հետևա բար, բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն-
կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման թույ լատ րե լիու թյան հար ցը պար զե լիս որո շիչ 
հան գա մանք պետք է դի տար կել դրա հետևան քով առաջ եկող ռիս կե րի բնույ թը, իսկ այս 
հատ կա նի շով հետգն ման դեպ քե րը դա սա կար գե լու պա րա գա յում հետգն ման բո լոր դեպ-
քերն էլ ընկ նում են «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ար գել քի ազ դե ցու թյան դաշտ՝ բա ցա ռու թյամբ նույն 
օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րի, որոնց վե րա բեր յալ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու-
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված են հստակ կա ռու ցա կար գեր, որոնք բա ցա ռում են 
հետգն ման վե րոգրյալ հետևանք նե րի առա ջա ցու մը:

Վե րոգրյալ վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ Վե րա քննիչ դա տա րա-
նի քննարկ վող եզ րա հան գումն ան հիմն և անի րա վա չափ է: «Բան կե րի և բան կա յին գոր-
ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված դրույ թի 
ուժով «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով սահ ման ված ար գել քը վե րա բե րում է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը, հետևա բար այն ար գել ված է: Նշ ված մեկ-
նա բա նու թյուն նե րից և վեր լու ծու թյու ննե րից հետևում է, որ ար գել ված հետգ նում առա-
ջաց նող կոն սո լի դա ցիա իրա կա նաց նե լու իրա վունք բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան 
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ըն կե րու թյու նը չու նի: Այլ կերպ ասած՝ բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը 
կա րող է իրա կա նաց նել միայն այն պի սի կոն սո լի դա ցիա, որի արդ յուն քում չեն առա ջա նա 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, քան զի դրանց հետգ նումն ար գել ված է օրեն քի ուժով: 

Ավե լին, Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պա տաս խա նո-
ղը վար չա կան ակ տով եր րորդ ան ձին թույ լատ րել է իրա կա նաց նել այն պի սի կոն սո լի-
դա ցիա և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգ նում, որն 
անի րա վա չափ է: Դա նշա նա կում է, որ ան կախ նրա նից՝ պա տաս խա նողն օրեն քով սահ-
ման ված իրա վա սու թյուն և/ կամ պար տա կա նու թյուն ունե ցել է վի ճարկ վող վե րահս կո-
ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը տա լու հա մար, թե ոչ, միևնույն է, նա դա տրա մա դրել 
է և  դրա նով թույ լատ րել է եր րորդ ան ձին իրա կա նաց նել կոն սո լի դա ցիան և  դրա արդ-
յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի՝ օրեն քով ար գել ված հետգ նու մը: 
Նշ ված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման կա յաց մամբ և տ րա մադր մամբ պա-
տաս խա նողն առա ջաց րել է փաս տա կան և իրա վա կան հետևանք ներ, քան զի դրա արդ-
յուն քում եր րորդ ան ձը կոն սո լի դա ցիա իրա կա նաց նե լու և  դրա արդ յունքում առա ջա-
ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ որո շում ներն իրա վա կան 
ուժ ստա ցած է հա մա րել: Դ րանց հի ման վրա բո ղոք բե րող ան ձը դա դա րել է եր րորդ 
ան ձի բաժ նե տեր հան դի սա նա լուց: Վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը պա տաս-
խա նողն ըն դու նել է հան րա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում՝ ֆի նան սա-
կան կա յու նու թյան ապա հով ման իր պար տա կա նու թյան կա տար ման շրջա նակ նե րում, 
ուս տի վի ճարկ վող վե րահս կո ղա կան դրական դիր քո րո շու մը վար չա կան ակտ է, այն էլ՝ 
ապօ րի նի վար չա կան ակտ: Վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը (թույլտ վու թյու նը, 
հա մա ձայ նու թյու նը) պա տաս խա նո ղի կող մից տրվել է «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու-
նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սով սահ ման ված իրա վա սու թյան 
սահ մա նա զանց մամբ: Աս վա ծից հետևում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը 
կար ճե լու հիմք չի ունե ցել:

Բա ցի այդ, շա րադր վա ծը հիմք է եզ րա կաց նե լու նաև, որ եր րորդ ան ձի կա նո նա դրու թյան 
փո փո խու թյան գրանց ման վի ճարկ ման ինք նու րույն հայ ցա պա հան ջը նույն պես հիմ նա վոր է, 
քա նի որ դրա նով, ըստ էու թյան, գրան ցում են ստա ցել օրեն քով ար գել ված կոն սո լի դա ցիա յի 
և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման արդ յունք նե րը, 
որոնք ազ դել են հայց վո րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վրա՝ դա դա րեց նե լով այն:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 19.03.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա-
կա նի վճռին:

2.2 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Կենտ րո նա կան բանկն առար կա յա զուրկ է հա մա րում բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման 

անօ րի նա կանու թյան և անի րա վա չա փու թյան վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի պնդում նե րը: 
Դ րանք առ հա սա րակ են թա կա չեն սույն գոր ծի շրջա նա կում քննու թյան:

Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրա մադր ված դիր քո րո շում-նա մա կը 
վար չա կան ակտ չէ: Այդ դա տո ղու թյան ման րա մասն հիմ նա վո րում նե րը ներ կա յաց ված են 
հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նում և վե րա քննիչ բո ղո քում:

3. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա-
կա նի թիվ 02/12 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա-
հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/01 որո շու մը, որով որոշ վել է հա մախմ-
բել (կոն սո լի դաց նել) Ամե րիա բան կի կող մից տե ղա բաշխ ված թվով 636.191 հատ հա-
սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րը, որի արդ յուն քում թվով 8 հատ, յու րա քանչ յու րը 
40.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով հա սա րակ բաժ նե տոմ սե րը փո խա րին վում են 
նույն տե սա կի (դա սի) մեկ նոր բաժ նե տոմ սի՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: 
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Բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում առա ջա նում են թվով 79.523 հատ հա սա-
րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սեր, յու րա քանչ յու րը 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար-
ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, որոնք առա ջա ցել են 40.000 
ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով, թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո-
ղու թյամբ (Ար տա շես Հով հան նիս յան-5 հատ՝ 200.000 ՀՀ դրամ, Անա հիտ Աղին յան-1 
հատ՝ 40.000 ՀՀ դրամ, Աս յա Սար կի սո վա-1 հատ՝ 40.000 ՀՀ դրամ) բաժ նե տոմ սե րի 
հա մախմ բու մից:

Նույն ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/02 որո շու մը, որով որոշ վել է, որ հա մախմբ-
ման (կոն սո լի դաց ման) հետևան քով առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը են թա-
կա են հետգն ման Ամե րիա բան կի կող մից «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված շու կա յա կան ար ժե քով, 
որի հետ կապ ված Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դին հանձ նա րար վել է կա տա րե լու 
օրեն քի պա հան ջից բխող բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը: Միա ժա մա նակ, որոշ-
վել է բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) հետ կապ ված՝ Ամե րիա բան կի 
կա նո նա դրու թյան փո փո խու թյուն նե րը և այդ մա սով Դե պո զի տա րիա յում հա մա պա տաս-
խան գրան ցում նե րը (ձևա կեր պում նե րը) կա տա րե լուց հե տո Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի 
խորհր դի կող մից սահ ման ված կար գով, ժամ կետ նե րում և չա փով Ամե րիա բան կի կող մից 
կա տա րել վճա րում ներ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման դի մաց:

Նույն ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ-
հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/03 որո շու մը, որով որոշ վել է՝ Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տը փո փո խել և շա րա դրել հետևյալ խմբագ րու թյամբ. «4.1 Բան կի 
կա նո նա դրա կան կա պի տա լը կազ մում է 25.447.640.000 ՀՀ դրամ, որը բա ժան ված է թվով 
79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան
վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի, որոնք առա ջա ցել են 
նախ կին ան վա նա կան ար ժե քով թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղու թյամբ 
բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում: Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տալն 
ամ բող ջու թյամբ հա մալր ված է դրա մով: Ընդ որում սույն կե տում նշված կո տո րա կա յին բաժ
նե տոմ սե րը են թա կա են հետգն ման ՀՀ օրենս դրու թյամբ և Ամե րիա բան կի իրա վա սու մարմ
նի կող մից սահ ման ված կար գով» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 75-79).

2) Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նը 
29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 գրու թյամբ դի մել է Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հին՝ 
հայտ նե լով, որ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վը 15.10.2012 
թվա կա նի որո շել է՝

1. հա մախմ բել (կոն սո լի դաց նել) Ամե րիա բան կի կող մից տե ղա բաշխ ված թվով 636.191 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րը, որի արդ յուն քում առա ջա ցել են թվով 
79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սեր, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ 
ան վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, որոնք առա ջա-
ցել են 40.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով, թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր 
ար ժո ղու թյամբ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բու մից,

2. Ամե րիա բան կի կող մից հետ գնել կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը «Բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ-
վարկ ված շու կա յա կան ար ժե քով, որի հետ կապ ված հանձ նա րա րել Ամե րիա բան կի տնօ-
րեն նե րի խորհր դին կա տա րե լու օրեն քի պա հան ջից բխող բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ-
րեն Ար տակ Հա նես յա նը խնդրել է տրա մա դրել Կենտ րո նա կան բան կի վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա ձայ նու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 74).

3) Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա-
նը 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյամբ դի մել է Կենտ րո նա կան բան կի նա խա-
գա հին՝ տե ղե կաց նե լով, որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 19.11.2012 թվա կա նի 
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թիվ 29/12/05 որոշ մամբ Ամե րիա բան կի հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի շու կա-
յա կան ար ժե քը սահ ման վել է 200.000 ՀՀ դրամ: Միա ժա մա նակ, հայտն վել է, որ անհ-
րա ժեշտ է նկա տի ունե նալ, որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խոր հուր դը Ամե րիա բան կի 
բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան ար ժե քը որո շել է՝ հաշ վի առ նե լով իրա կա նաց ված ան կախ 
գնա հատ ման արդ յունք նե րը և Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րով իրա կա նաց ված վեր ջին 
գոր ծար քի գնան շու մը: Քն նարկ վել է գնա հատ ման արդ յուն քում ստաց ված Ամե րիա բան-
կի մեկ բաժ նե տոմ սի մի ջին շու կա յա կան ար ժե քը, այն է՝ 78.912,69 ՀՀ դրամ (15.10.2012 
թվա կա նի դրու թյամբ), որը կազ մում է մեկ բաժ նե տոմ սի դի մաց 1,69 գոր ծա կից և հաս-
տատ վել է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում հետգն ման են թա կա մեկ հա սա րակ ան վա նա-
կան բաժ նե տոմ սի դի մաց տրվող ար ժե քը 200.000 ՀՀ դրամ, ին չը կազ մում է 5 գոր ծա-
կից (հա տոր 1-ին, գ.թ 80).

4) Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե-
ղա կա լը, ի պա տաս խան Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար-
տակ Հա նես յա նի 29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու-
թյուն նե րի, 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյամբ Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-
գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտ նել է, որ ստա նա լով 29.10.2012 թվա կա նի 
թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյուն նե րը, կա տա րե լով հա մա պա տաս-
խան ուսում նա սի րու թյուն ներ՝ Կենտ րո նա կան բան կը Ամե րիա բան կի կող մից բաժ նե տոմ-
սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա-
ձայ նու թյուն) (հա տոր 1-ին, գ.թ 83).

5) Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 21.03.2013 թվա կա-
նի թիվ 02/13 ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 
ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/02 որո շու մը, որով որոշ վել է մա րել 
Ամե րիա բան կի սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող, հետգն ված 0,875 կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րը և հա մա պա տաս խա նա բար 280.000 ՀՀ դրա մի չա փով նվա զեց նել 
Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լը: Ի վեր ջո Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան 
կա պի տա լը մար ված կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քով չնվա զեց նե լու 
նպա տա կով միա ժա մա նակ հայ տա րա րել, թո ղար կել և տե ղա բաշ խել թվով 1 հատ ոչ փաս-
տաթղ թա յին ձևի ան ժամ կետ, (լրա ցու ցիչ) հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմս՝ փակ բա-
ժա նոր դագ րու թյան ձևով: Ամե րիա բան կի տե ղա բաշխ վող հա սա րակ ան վա նա կան բաժ-
նե տոմ սի տե ղա բաշխ ման գի նը սահ մա նել 1 բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քի չա փով՝ 
320.000 ՀՀ դրամ:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 
ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/03 որո շու մը, որով որոշ վել է, որ 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի մար ման արդ յուն քում Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան 
կա պի տա լը կկազ մի 25.447.360.000 ՀՀ դրամ, որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա-
սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան 
ար ժե քով:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար-
տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/04 որո շու մը, որով որոշ վել է՝ կա նո նա-
դրու թյան 4.1 կե տը փո փո խել և շա րա դրել հետևյալ խմբագ րու թյամբ. «4.1 Բան կի կա նո
նա դրա կան կա պի տա լը կազ մում է 25.447.360.000 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրամ, 
որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու
րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: Բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տալն ամ բող
ջու թյամբ հա մալր ված է ՀՀ դրա մով» (հա տոր 1-ին, գ.թ 23-24).

6) Կենտ րո նա կան բան կի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 15.05.2014 թվա կա-
նի թիվ 15-2-06/001146-14 գրու թյամբ փաս տա բան Գա գիկ Գ րի գոր յա նին հայտն վել է, որ 
բան կե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում 
առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան 
բան կի ման րա մասն դիր քո րո շումն ար տա հայտ ված է Կենտ րո նա կան բան կի խորհր-
դի 24.07.2012 թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան մամբ: Կենտ րո նա կան բան կը, 
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առաջ նորդ վե լով ՀՀ օրենս դրու թյամբ և վե րո հիշ յալ պար զա բան մամբ, գրան ցել է Ամե-
րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 15.10.2012 թվա կա նի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վում հաս-
տատ ված նոր խմբագ րու թյամբ կա նո նա դրու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ 15):

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Նախ՝ հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման վե րա բեր յալ 

Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հա յ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը հա մընկ նում են մեր 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հետ, սա կայն սույն գոր ծի փաս տե րի նկատ մամբ այդ իրա-
վա կան դիր քո րոշ ման կի րառ ման Վճռա բեկ դա տա րա նի հիմ նա վո րում նե րի հետ հա մա-
ձայն չենք հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը):

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 մունք նե 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 գա դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա նու-
թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

ՀՀ 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, օրենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րա յին իրա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբ յեկտ նե 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 վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը 
խախ տող ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։

Ան դրա 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 իր որո շում նե րից մե կում 
ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լիս դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից օգտ-
վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այլ այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված 
իրա վունք նե 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 ինք նա 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 վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը, որոնք խախտ վել են (տե՛ս Ս վետ
լա նա Օհան յանն ընդ 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 վունք նե 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 րահս կո-
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 պաշտ պա նու թյան մի ջոց, օրենս դրի 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 
վե րաց նե լուն: 
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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 կա յի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է՝ հայ ցի առար կա-
յի նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում հայ ցի 
նյու թա կան օբ յեկ տը վի ճարկ վող վար չա կան ակտն է: Վեր ջինս վար չա կան դա տա վա րու-
թյու նում հան դի սա նում է դա տա կան քննու թյան հիմ նա կան օբ յեկ տը (տե՛ս Սամ վել Մել
քում յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյալ 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 անհ րա-
ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբ յեկ տը վար-
չա կան ակտ է, թե ոչ: Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու 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 արդ յոք այդ փաս տա թուղ-
թը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան ակտ, թե ոչ։ Նույն դա տո-
ղու թյու նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման հայ ցի դեպ քում:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 գա դրու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան 
իրա վա կան ակտ, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րա յին 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-
վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա-
նա չե լուն:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ յու րա քանչ յուր 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 րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում ըն դուն ված լի նե լու, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր-
ման նպա տակ հե տապն դե լու, ան ձի հա մար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ-
մա նե լու հան գա մանք նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը (տե՛ս «Օլիմպ» ար տա դրա կան 
կոո պե րա տիվն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
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): 

Ընդ հան րաց նե լով վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան մեջ մտնող տար րե րը՝ ՀՀ 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 պաշ տո նա կան գրա վոր 
փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան 
ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ-
ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա իրա-
վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ 
միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, այ սինքն՝ ունի հստա կո րեն որոշ ված հաս ցեա 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 քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա 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 ցեա տերն այն պի սի ֆի-
զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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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4) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան րա-
յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին 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 հետևանք ներ է առա ջաց նում վար չա կան 
մարմ նի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան 
ան ձանց հա մար:

Ընդ որում, թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա քանչ յուրն անհ րա 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:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ կարևո րա-
գույն հատ կա նիշն այն է, որ վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն պաշ-
տո նա կան գրա վոր փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և 
այլ ձևի վար չա կան ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է 
պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ-
ման են թա կա իրա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար-
քագ ծի կա նոն ներ միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա տես ված 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար (տե՛ս Վար դի թեր Ավո յանն ընդ 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):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա-
վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նը 29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 գրու թյամբ դի մել է 
Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հին՝ հայտ նե լով, որ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար-
տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վը 15.10.2012 թվա կա նին որո շել է՝

1) հա մախմ բել (կոն սո լի դաց նել) Ամե րիա բան կի կող մից տե ղա բաշխ ված թվով 636.191 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րը, որի արդ յուն քում առա ջա ցել են թվով 
79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սեր, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ 
ան վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, որոնք առա ջա-
ցել են 40.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով, թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր 
ար ժո ղու թյամբ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բու մից,

2) Ամե րիա բան կի կող մից հետ գնել կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը «Բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ-
վարկ ված շու կա յա կան ար ժե քով, որի հետ կապ ված հանձ նա րա րել Ամե րիա բան կի տնօ-
րեն նե րի խորհր դին կա տա րե լու օրեն քի պա հան ջից բխող բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ-
րեն Ար տակ Հա նես յա նը խնդրել է տրա մա դրել Կենտ րո նա կան բան կի վե րահս կո ղա-
կան դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա ձայ նու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 74):

Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նը 
23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյամբ դի մել է Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հին՝ 
տե ղե կաց նե լով, որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 19.11.2012 թվա կա նի թիվ 29/12/05 
որոշ մամբ Ամե րիա բան կի հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան ար ժե քը սահ-
ման վել է 200.000 ՀՀ դրամ: Միա ժա մա նակ հայտն վել է, որ անհ րա ժեշտ է նկա տի ունե նալ, 
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որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խոր հուր դը Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան 
ար ժե քը որո շել է՝ հաշ վի առ նե լով իրա կա նաց ված ան կախ գնա հատ ման արդ յունք նե րը և 
Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րով իրա կա նաց ված վեր ջին գոր ծար քի գնան շու մը: Քն նարկ-
վել է գնա հատ ման արդ յուն քում ստաց ված Ամե րիա բան կի մեկ բաժ նե տոմ սի մի ջին շու կա-
յա կան ար ժե քը, այն է՝ 78.912,69 ՀՀ դրամ (15.10.2012 թվա կա նի դրու թյամբ), որը կազ մում է 
մեկ բաժ նե տոմ սի դի մաց 1,69 գոր ծա կից և հաս տատ վել է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում 
հետգն ման են թա կա մեկ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի դի մաց տրվող ար ժե քը 
200.000 ՀՀ դրամ, ին չը կազ մում է 5 գոր ծա կից (հա տոր 1-ին, գ.թ 80):

Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե-
ղա կա լը, ի պա տաս խան Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն 
Ար տակ Հա նես յա նի 29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 
գրու թյուն նե րի, 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյամբ Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա-
գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտ նել է, որ ստա նա լով 29.10.2012 թվա-
կա նի թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյուն նե րը, կա տա րե լով հա մա-
պա տաս խան ուսում նա սի րու թյուն ներ՝ Կենտ րո նա կան բան կը Ամե րիա բան կի կող մից 
բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր-
քո րո շում (հա մա ձայ նու թյուն) (հա տոր 1-ին, գ.թ 83):

Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 21.03.2013 թվա կա նի 
թիվ 02/13 ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա-
հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/02 որո շու մը, որով որոշ վել է մա րել Ամե րիա-
բան կի սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող, հետգն ված 0,875 կո տո րա կա յին բաժ-
նե տոմ սը և հա մա պա տաս խա նա բար 280.000 ՀՀ դրա մի չա փով նվա զեց նել Ամե րիա բան կի 
կա նո նա դրա կան կա պի տա լը: Ի վեր ջո Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լը մար-
ված կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քով չնվա զեց նե լու նպա տա կով միա-
ժա մա նակ հայ տա րա րել, թո ղար կել և տե ղա բաշ խել թվով 1 հատ ոչ փաս տաթղ թա յին ձևի 
ան ժամ կետ, (լրա ցու ցիչ) հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմս՝ փակ բա ժա նոր դագ րու թյան 
ձևով: Ամե րիա բան կի տե ղա բաշխ վող հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի տե ղա բաշխ-
ման գի նը սահ մա նել 1 բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քի չա փով՝ 320.000 ՀՀ դրամ:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար-
տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/03 որո շու մը, որով որոշ վել է, որ կո-
տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի մար ման արդ յուն քում Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան կա պի-
տա լը կկազ մի 25.447.360.000 ՀՀ դրամ, որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա սա րակ 
ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար-
տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/04 որո շու մը, որով որոշ վել է՝ կա նո նա-
դրու թյան 4.1 կե տը փո փո խել և շա րա դրել հետևյալ խմբագ րու թյամբ. «4.1 Բան կի կա նո
նա դրա կան կա պի տա լը կազ մում է 25.447.360.000 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրամ, 
որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու
րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: Բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տալն ամ բող
ջու թյամբ հա մալր ված է ՀՀ դրա մով» (հա տոր 1-ին, գ.թ 23-24):

Կենտ րո նա կան բան կի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 15.05.2014 թվա կա նի թիվ 
15-2-06/001146-14 գրու թյամբ փաս տա բան Գա գիկ Գ րի գոր յա նին հայտն վել է, որ բան կե-
րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա-
ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի 
ման րա մասն դիր քո րո շումն ար տա հայտ ված է Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի 24.07.2012 
թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան մամբ: Կենտ րո նա կան բան կը, առաջ նորդ-
վե լով ՀՀ օրենս դրու թյամբ և վե րո հիշ յալ պար զա բան մամբ, գրան ցել է Ամե րիա բան կի 
բաժ նե տե րե րի 15.10.2012 թվա կա նի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վում հաս տատ ված նոր 
խմբագ րու թյամբ կա նո նա դրու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ 15):

Սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ար տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից ներ կա յաց-
ված հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է .
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1) վե րաց նել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը,

2) ճա նա չել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման առ ոչինչ լի նե լը,

3) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան 
գրան ցու մը:

Միևնույն ժա մա նակ Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևանք նե րի վե-
րաց ման հետևյալ ածանց յալ հայ ցա պա հանջ նե րը՝ պա հան ջե լով.

4) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի թիվ 
02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը,

5) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի թիվ 02/12/01 որոշ ման 
ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա 17.12.2012 թվա կա նին Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում 
Ամե րիա բան կի կող մից թո ղարկ ված հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ-
ման կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու թյան և Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, 

6) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02 և 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա-
նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը, 

7) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս-
տի թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը, 

8) Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 
հատ կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով վե րա կանգ նել մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ կա նած 
5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը:

Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ար տա շես Հով հան նիս յա նի հայ ցը՝ վե րաց նե լով Ար տա-
շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը և բա վա րա րե լով հետևանք նե րի վե րաց-
ման ածանց յալ պա հանջ նե րը (այդ թվում նաև՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին 
կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը, որը ներ կա յաց ված է և՛ 
որ պես ածանց յալ և՛ որ պես հիմ նա կան պա հանջ):

Նախ՝ Դա տա րա նը գտել է, որ Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու-
թյան վար չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շու մը հա մա-
պա տաս խա նում է օրենս դրո րեն սահ ման ված վար չա կան ակ տի նկա րագ րին, և այն կա-
րող է վի ճարկ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի կա նոն-
նե րով, իսկ դրա նից ածանց վող քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա հանջ նե րը կա րող են քննվել 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Ընդ որում, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի-
ճարկ վող դիր քո րո շումն ուղղ ված է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մանն այն քա նով, որ քա նով 
նման վե րահս կո ղա կան դիր քո րոշ մամբ թույ լատր վում է բաժ նե տոմ սե րի կոն սա լի դա ցիան 
և իրա վա բա նա կան ուժ է տրվում Ամե րիա բան կի հա մա պա տաս խան որոշ մա նը: 

Այ նու հետև Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա-
բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր 
վար չա կան ակտ է, քա նի որ կա յաց վել է առանց սույն գոր ծով հայց վոր Ար տա շես Հով հան-
նիս յա նին որ պես եր րորդ անձ վա րույ թին ներգ րա վե լու՝ վեր ջի նիս լսված լի նե լու իրա վուն-
քի խախտ մամբ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Կենտ րո նա կան բան կի վե րա քննիչ բո-
ղո քը, բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը: Վե րա քննիչ դա տա րա նը կար ճել է սույն վար չա-
կան գոր ծի վա րույ թը՝ (1) Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան 
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բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան-
կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու 
և (2) դրա առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հանջ նե րի, ինչ պես նաև դրան ցից 
ածանց վող պա հանջ նե րի մա սով, իսկ (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի 
փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան ջը մեր ժել է:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ամե րիա բան կը բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում 
(կոն սո լի դա ցիա) իրա կա նաց նե լու և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րը հետ գնե լու իր իրա վունքն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով որևէ օրեն քով Կենտ-
րո նա կան բան կին դի մե լու և վեր ջի նիս կող մից վար չա կան ակտ (հա մա ձայ նու թյուն, 
թույլտ վու թյուն) ստա նա լու պար տա կա նու թյուն չի ունե ցել: Իսկ Կենտ րո նա կան բան կի 
նա խա գա հին, Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դին կամ կա ռա վար ման որևէ այլ մարմ նին 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի մա սին» ՀՀ օրեն քով վե րա պահ-
ված չէ լիա զո րու թյուն բան կե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո լի դա ցիա) 
իրա կա նաց նե լու, դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը հետ գնե-
լու իրա վունքն իրաց նե լու կա պակ ցու թյամբ ըն դու նե լու այդ իրա վուն քը տրա մա դրող կամ 
այդ իրա վուն քի տրա մա դրու մը մեր ժող վար չա կան ակտ (հա մա ձայ նու թյուն կամ ան հա-
մա ձայ նու թյուն): Ընդ որում, Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի կող մից բան կե րի և ապա-
հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա-
ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման մա սին 
24.07.2012 թվա կա նին տրված թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բա նումն ըն դա մե նը կա րող է 
կրել զուտ խորհր դատ վա կան բնույթ:

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Կենտ րո նա կան 
բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե ղա կա լի 30.11.2012 թվա-
կա նի գրու թյու նը, որով Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար-
տակ Հա նես յա նին հայտն վել է, որ Կենտ րո նա կան բանկն Ամե րիա բան կի կող մից բաժ-
նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում 
(հա մա ձայ նու թյուն), «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 53-րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում 
չի հան դի սա նում վար չա կան ակտ: Հետևա բար, (1) Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ 
հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա-
բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա-
կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու և (2) դրա առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ հիմ-
նա կան պա հանջ նե րը չեն կա րող վար չա կան դա տա րա նում հա մա պա տաս խա նա բար վի-
ճարկ ման կամ ճա նաչ ման հայ ցի առար կա հան դի սա նալ:

Իսկ (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան ջի մա սով Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշել է, որ Ամե-
րիա բան կի կող մից իր բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո լի դա ցիա) իրա կա նաց նե լու, 
ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը հետ գնե լու 
հա մար Կենտ րո նա կան բան կի կող մից որևէ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տու-
թյու նը բա ցա կա յում է: Ուս տի, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու-
թյան գրան ցու մը չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման 
բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել և Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
19.03.2018 թվա կա նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. «...հայց վո րի 
ներ կա յաց րած հիմ նա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ վող գրու թյու նը՝ Կենտ րո նա կան բան կի 
դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա ձայ նու թյու նը), չու նի վար չա կան ակ տի բո լոր անհ րա ժեշտ 
հատ կա նիշ նե րը: Մաս նա վո րա պես, Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու-
թյան վար չու թյան պե տի տե ղա կա լի 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյու նը, որով Ամե րիա բան կի 
տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտն վել է, որ Կենտ-
րո նա կան բանկն Ամե րիա բան կի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա-
յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է 
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դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա ձայ նու թյուն), չի ըն դուն վել որևէ օրեն քով 
Կենտ րո նա կան բան կին վե րա պահ ված հան րա յին-իշ խա նա կան լիա զո րու թյան կի րառ-
ման արդ յուն քում: Այլ կերպ՝ Կենտ րո նա կան բան կը, գոր ծող օրենս դրու թյան հա մա ձայն, 
չու նի բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա-
ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը հա վա նու թյուն տա լու լիա զո րու թյուն: 
Հետևա բար, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ 
ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ-
րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո-
շու մը չի կա րող պար տա դիր իրա վա բա նա կան հետևանք ներ առա ջաց նել Ամե րիա բան կի 
կամ այլ սուբ յեկ տի հա մար. այն ունի զուտ խորհր դատ վա կան նշա նա կու թյուն: Ան կախ Ար-
տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման առ կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու-
նից՝ Ամե րիա բան կը կա րող էր կա տա րել հա մա պա տաս խան կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու-
թյու նը, որի իրա վա չա փու թյան գնա հա տու մը դուրս է սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան 
առար կա յի շրջա նա կից:

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա-
րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ 
Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր-
քո րո շու մը չի ըն դուն վել հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) 
կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ուղղ ված չէ կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր մա նը և 
չի լու ծում այդ գոր ծը (հար ցը):

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա-
բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա-
վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու և ածանց յալ պա հանջ նե րի մա սով Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
կար ճել է իրա վա չափ կեր պով՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի և 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով, քա նի որ այդ 
փաս տա թուղթն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով Ար տա-
շես Հով հան նիս յա նի ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը Դա տա րա նում են թա կա 
էր մերժ ման այն հիմ քով, որ այդ հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով վեր ջի նիս ներ կա յաց րած 
հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նի քննու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը սույն հետևու թյու նը հիմ նա վո րում է նրա նով, որ Կենտ րո նա-
կան բան կի դրա կան դիր քո րոշ մամբ Ամե րիա բան կին կամ հայց վո րին առնչ վող կոնկ րետ 
գործ (հարց) չի կար գա վոր վել, նրանց հա մար ուղ ղա կի իրա վունք ներ կամ պար տա կա նու-
թյուն ներ չեն առա ջա ցել, այ սինքն՝ Կենտ րո նա կան բան կի դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա-
կան ակտ չէ, իսկ Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան և կա նո նա դրու թյան 
փո փո խու թյունն իրա կա նաց վել են նրա բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի որոշ մամբ, 
ին չը սույն գոր ծով վի ճարկ ման առար կա չէ: Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս
կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան
ջով դա տա րան դի մե լը չի կա րող հե տապն դել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի որևէ իրա վուն քի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան նպա տակ: Տվ յալ դեպ քում Ար տա շես Հով հան նիս յա նը չու նի 
իր հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա
բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան 
դիր քո րո շու մը վի ճար կե լու պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վունք, իսկ դա տա րա նը չու նի իր 
առջև բարձ րաց ված տվյալ վե ճը քննե լու և լու ծե լու իրա վա սու թյուն: Այ սինքն՝ հայց վո րի կող
մից վար չա կան դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հարցն իր էու թյամբ առար կա յա զուրկ է և 
չի կա րող քննու թյան առնվել ոչ միայն վար չա կան դա տա րա նի, այլ նաև առա ջին ատ յա նի 
որևէ այլ դա տա րա նի կող մից: Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում առ կա են այն պի սի իրա վա կան 
և փաս տա կան հան գա մանք ներ, որոնք վկա յում են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում գոր ծող առա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված 
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դա տա րան ներն իրա վա սու չեն քննե լու և լու ծե լու Ար տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից դա տա
րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցը: Հետևա բար, սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա 
էր կարճ ման՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 9րդ 
կե տի և 80րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին կե տի հիմ քով» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ-
ման էջ 15-17):

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Մա
մի կոն Դր մե յանս հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու
թյան կող մից վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր 
հա տուկ կար ծի քը դրա վե րա բեր յալ:

Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ-
քո ան դրա դառ նա լով ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար-
չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րոշ ման վար չա կան ակտ 
հան դի սա նա լու հար ցին՝ հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել, որ այն ամ բող ջու թյամբ բա-
վա րա րում է վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման հա մար բո լոր պայ ման նե րին, ուս տի դրա իրա-
վա չա փու թյան գնա հա տումն ան վի ճե լիո րեն վե րա պահ ված է վար չա կան դա տա րա նի են-
թա կա յու թյա նը:

Այս պես. Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող-
մից 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյու նը՝

1) ունի ան հա տա կան բնույթ, քա նի որ ուղղ ված է կոնկ րետ ան ձի՝ «Ամե րիա բանկ» 
ՓԲԸ-ին, 

2) ըն դուն ված է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում, քա նի որ իր բնույ թով այն 
վե րահս կո ղա կան հա մա ձայ նու թյուն է, որը տրված է պե տու թյան կող մից նման լիա զո րու-
թյամբ օժտ ված հա տուկ կար գա վի ճակ ունե ցող իրա վա բա նա կան ան ձի՝ ՀՀ կենտ րո նա-
կան բան կի կող մից,

3) ուղղ ված է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մանն այն քա նով, որ քա նով նման վե րահս-
կո ղա կան դիր քո րոշ մամբ թույ լատր վում է բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան և իրա վա բա-
նա կան ուժ է տրվում «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի հա մա պա տաս խան որոշ մա նը:

4) ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, որն, ի դեպ հիմ նա վոր վում է նաև եր րորդ կե-
տում նշված հատ կա նի շով, քա նի որ դրա նով, ըստ էու թյան, կար գա վոր վում է ՀՀ կենտ րո-
նա կան բան կի կազ մա կեր պաի րա վա կան տի րույ թից դուրս գտնվող հարց: Միևնույն ժա-
մա նակ այն միջամ տող է (ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն) բան կի այն բաժ նե տե րե րի շա-
հե րին, ով քեր կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի 
պար տա դիր հետգն ման կա նո նի հաշ վառ մամբ կա րող են դա դա րել բաժ նե տեր լի նե լուց: 
Այ սինքն՝ թեև դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շումն ուղղ ված է միայն բան կին և  դրա 
հաս ցեա տեր է հան դի սա նում բան կը, սա կայն այն շո շա փում է նաև բան կի որոշ բաժ նե տե-
րե րի շա հե րը: Այս տե սանկ յու նից, մի կող մից նման վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շումն ունի 
բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն բան կի հա մար, որի հա մար այն ստեղ ծում է բաժ նե տոմ սե-
րի կոն սո լի դա ցիա յի և կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման իրա վա կան հնա րա վո-
րու թյուն, մյուս կող մից մի ջամ տող է այն բաժ նե տե րե րի հա մար, որոնք կոն սո լի դա ցիա յի 
արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման հետևան քով կա րող 
են դա դա րել բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան բաժ նե տեր լի նե լուց:

Ավե լին, տվյալ դեպ քում «Ամե րիա բանկ»›› ՓԲԸ-ն բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի 
և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման հետ կապ ված 
հար ցը լու ծե լու հա մար հիմք է ըն դու նել հենց սույն գոր ծով վի ճարկ վող ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե-
րահս կո ղա կան դիր քո րո շու մը՝ վար չա կան ակ տը: Մաս նա վո րա պես, ինչ պես ար դեն վե րը 
նշվել է, 29.10.2012 թվա կա նին «Ամե րիա բանկ»ՓԲԸ-ի կող մից ՀՀ կենտ րո նա կան բան կին 
է հաս ցեագրվել թիվ ԲԳ-34 գրու թյու նը, որով Կենտ րո նա կան բան կին հայտն վել է կա-
տար ված բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի (հա մախմբ ման) և  դրա արդ յուն քում առա-
ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի 
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բաժ նե տե րե րի 15.10.2012 թվա կա նի ընդ հա նուր ժո ղո վի որոշ ման մա սին և հայց վել է ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա ձայ նու թյու նը): 
Ընդ որում, 15.10.2012 թվա կա նին տե ղի ունե ցած ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/ ար ձա-
նագ րու թյու նից քաղ ված քի հա մա ձայն՝ օրա կար գի 1-ին հար ցը վե րա բե րել է «Ամե րիա-
բանկ» ՓԲԸ-ի տե ղա բաշխ ված բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ մա նը (կոն սո լի դա ցիա յին), որի 
առնչու թյամբ նշվել է, որ «տնօ րեն նե րի խորհր դի կող մից հաս տատ վել է նաև բաժ նե տե րե
րի ար տա հերթ ժո ղո վի նյու թե րի և տե ղե կու թյուն նե րի ցան կը, որոնց կցվել է բաժ նե տոմ սե
րի հա մախմբ ման հետ կապ ված Բան կի և ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի միջև տե ղի ունե ցած 
գրագ րու թյու նը, այդ թվում՝ վեր ջի նիս 01.08.2012թ. պաշ տո նա կան պար զա բա նու մը:

Ն կա տի ունե նա լով, որ ՀՀ օրենս դրու թյամբ Բան կի բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման հա մար 
պա հանջ վում է ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի հա մա ձայ նու թյու նը, Բան կի կող մից սույն ժո ղո
վով կա յաց վող որո շում ներն իրա վա կան ուժի մեջ կմտնեն ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող
մից հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նու թյուն տրա մա դրե լու պա հից» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 76):

Հարկ ենք հա մա րում վկա յա կո չել նաև Մար տի րոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր-
ծով Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 05.02.2013 թվա կա նի վճի ռը, որով 
ար ձա նագրվել է «(…) Ինչ պես հե տո նշել է Վճռա բեկ դա տա րա նը, ցան կա ցած փաս տա-
թուղթ, որին իշ խա նու թյուն ներն իրա վա կան նշա նա կու թյուն են տա լիս, ան կախ նրա նից 
այն տրվել է պե տա կան մար մին նե րի, թե առևտ րա յին իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից, 
նոր ՔՕ-ի 325-րդ հոդ վա ծով հա մա պա տաս խա նում է «պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ» 
հաս կա ցու թյա նը: Դա տա րա նը չի գտնում, որ «պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ» հաս կա-
ցու թյան նման մեկ նա բա նու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կեղծ ման հան ցան քի էու թյա նը կամ, այն ըն դու նե լով, 
ներ պե տա կան դա տա րան նե րը ընդ լայ նել են հան ցան քի հաս կա ցու թյու նը այն քան, որ այն 
բա ցա հայտ կեր պով դուրս է մնա ցել դրա գոր ծո ղու թյան շրջա նա կից (…)» (տե՛ս Մար տի
րոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ 2013 թվա կա նի փետր վա րի 
5ի (գան գատ թիվ 23341/06) վճռի 61րդ կե տը):

Թեև վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան օրենսգրքի 
325-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում նկա րագրված «պաշ տո նա կան այլ փաս տա թուղթ» եզ-
րույ թին, սա կայն գտնում ենք, որ այն հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի կող մից տրվող կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման մա սին դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րոշ մա նը (հա մա-
ձայ նու թյա նը), քա նի որ դրան (փաս տաթղ թին) իշ խա նու թյուն ներն իրա վա կան նշա նա կու-
թյուն են տա լիս այն առու մով, որ օրենս դրո րեն ամ րագրվել է մաս նակ ցու թյան հետգն ման 
հա մար Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի հա մա ձայ նու թյան անհ րա ժեշտ լի նե լը։

Այս պի սով՝ փաս տում ենք, որ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում 
առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման հետ կապ ված հար ցը լու ծե լու հա-
մար տվյալ դեպ քում հիմք է ըն դուն վել հենց սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե-
րահս կո ղա կան դիր քո րո շու մը, այ սինքն՝ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ-
յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման իրա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի նկատ մամբ կի րառ վել է սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը: 

Ամ բողջ վե րոգրյա լը հիմք է տա լիս եզ րա հան գե լու, որ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի ֆի-
նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե րահս կո ղա-
կան դիր քո րո շու մը հա մա պա տաս խա նում է օրենս դրո րեն սահ ման ված վար չա կան ակ տի 
նկա րագ րին և այն կա րող է վի ճարկ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-
րդ հոդ վա ծի կա նոն նե րով, իսկ դրա նից ածանց վող քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա հանջ նե-
րը կա րող են քննվել վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով, որ պի սի իրա վա չափ հետևու-
թյան հան գել է Դա տա րա նը և որն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Միևնույն ժա մա նակ, հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ Բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա-
ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման մա սին 
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի կող մից դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում տա լու հետ 
կապ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված են ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 
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խորհր դի ‹‹ Բան կե րի և ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի 
հա մախմբ ման և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
մա սին›› 24.07.2012 թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան մամբ (այ սու հետ՝ Պար զա-
բա նում) և այդ պար զա բան մամբ կա տար ված հղմամբ՝ ‹‹ Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու-
նեու թյան մա սին›› ՀՀ օրեն քով: Մաս նա վո րա պես, Պար զա բան ման 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
«Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը չի սահ մա նում բաժ նե տոմ սե-
րի հա մախմբ ման, ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ-
սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ առանձ նա հա տուկ իրա վա կան նոր մեր, ին չի արդ յուն քում 
վեր լու ծե լով բան կի բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի հա մա-
ձայ նու թյան տրա մադր ման և մաս նա վո րա պես հա մա ձայ նու թյան մերժ ման հիմ քե րը, ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի խոր հուր դը գտել է, որ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ բան կի բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ իրա վա կան նոր մե րը 
կի րա ռե լի են բան կի կա պի տա լի նվա զեց ման նպա տակ հե տապն դող բան կի բաժ նե տոմ-
սե րի հետգն ման հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Պար զա բան մամբ նշվում է նաև, որ 
ել նե լով «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված ֆի նան սա կան, այդ թվում՝ բան կա յին հա մա կար գի կա յու նու թյան 
և բ նա կա նոն գոր ծու նեու թյան հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ապա հո վե լու Կենտ րո նա-
կան բան կի խնդիր նե րի իրա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նից, Կենտ րո նա կան բան կի 
խոր հուր դը կեն սա կան է հա մա րում բան կի կամ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող-
մից իր բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման դեպ քում Կենտ րո նա կան բան կի խորհ րդի կող մից հա-
մա ձայ նու թյան տրա մադր ման մե խա նիզ մի նույ նա կան կի րա ռու մը նաև կոն սո լի դա ցիա-
յի որոշ ման կա յաց ման և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի 
հետգն ման դեպ քե րում, իսկ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
36-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաս նակ ցու թյան հետգն ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի հա մա ձայ նու թյու նը: Այ սինքն՝ կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա 
արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման մա սին դրա կան վե-
րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա ձայ նու թյուն) տա լու իրա վա սու թյու նը Պար զա բան-
մամբ և  դրա հղմամբ՝ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով վե-
րա պահ ված է բա ցա ռա պես ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի խորհր դին, այ նինչ սույն գոր ծի 
պա րա գա յում, ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի անու նից նման դիր քո րո շում է տվել ՀՀ կենտ-
րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյու նը, իսկ դիր քո րո շու մը 
ստո րագրված է վար չու թյան պե տի կող մից: Այս առու մով, իրա վա չափ ենք գնա հա տում 
Դա տա րա նի այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վե ճի առար կա վար չա կան ակտն ըն-
դուն ված է օրեն քի խախտ մամբ և այդ մա սով առ կա է վար չա կան ակ տի ան վա վե րու թյան 
հիմք: Հիմ նա վոր ենք հա մա րում նաև Դա տա րա նի կող մից նշված այն հան գա ման քը, որ 
վար չա կան ակ տի՝ օրեն քի նման խախտ մամբ, այ սինքն՝ ակ տը դրա հա մար չլիա զոր ված 
մարմ նի կող մից կա յաց ված լի նե լը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 62-րդ հոդ վա ծի կար գա վոր մամբ (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՝ բ) ակտն 
ըն դու նել է ոչ իրա վա սու վար չա կան մար մի նը) կա րող էր դի տարկ վել նաև վար չա կան 
ակ տի առո չին չու թյան հիմք, սա կայն հաշ վի առ նե լով, որ օրենս դի րը վար չա կան ակ տը 
առո չինչ է հա մա րել այն դեպ քե րում, երբ դրա նում առ կա են ակ նա ռու կո պիտ սխալ ներ, 
այ սինքն՝ նման սխա լը պետք է տե սա նե լի լի նի միայն վար չա կան ակ տի ակ նա դի տա-
կան ուսում նա սի րու թյու նից, ուս տի սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում առ կա 
են ան վա վե րու թյան հիմ քեր, քա նի որ դրա նում սխալն ակ նա ռու չէ ակ տի ուսու մնա սի-
րու թյու նից, այլ այն պարզ է դառ նում միայն հա մա պա տաս խան օրենս դրա կան դաշ տի 
ուսում նա սի րու թյան արդ յուն քում:

Գտ նում ենք, որ Դա տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում եղած բո լոր 
ապա ցույց նե րը, որո շել է սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի՝ օրեն քի խախտ մամբ 
ըն դուն ված լի նե լու փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը՝ բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ-
տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ և իրա վա ցիո րեն վճռել է վար չա-
կան ակ տը ճա նա չել ան վա վեր:
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Սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև վի-
ճարկ վող ակ տով «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի բաժ նե տե րե րի շա հե րը շո շափ վե լու հան գա-
ման քին, քա նի որ նրանց բաժ նե տոմ սե րը հա մախմբ ման արդ յուն քում փո խարկ վել են 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի: Այս տե սանկ յու նից, ակտն ակն հայ տո րեն շո շա փում է 
նաև հայց վոր Ար տա շես Հով հան նիս յա նի շա հե րը, որն էլ իր հեր թին ձևա վո րում է ակ տի 
ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում վեր ջի նիս եր րորդ ան ձի կար գա վի ճա կը և 
դրա նից բխող հա մա պա տաս խան կար գա վո րում նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Այս պես, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներն են (այ սու հետ՝ վա րույ թի 
մաս նա կից ներ)՝

ա) վար չա կան ակ տի հաս ցեա 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 վունք նե րը կամ օրի նա կան շա հե րը կա րող 
են շո շափ վել վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տում նշված 
վա րույ թի մաս նա կից նե րը վար չա կան վա րույ թում ներգ րավ վում են իրենց դի մու մի հա մա-
ձայն կամ վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21-րդ 
հոդ վա ծի «բ» կե տով սահ մա նե լով, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներ են հան դի սա-
նում նաև եր րորդ ան ձինք, օրենս դի րը, ըստ էու թյան, օրեն քի ուժով վար չա կան վա րույ թի 
շրջա նակ նե րում եր րորդ ան ձի կար գա վի ճակ է սահ մա նել այն ան ձանց հա մար, որոնց շա-
հե րը վար չա րա րու թյամբ կա րող են շո շափ վել: Միա ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի բո վան դա կու թյու նից պարզ է, որ եր րորդ ան ձանց ներգ րավ վա ծու թյու նը վար չա կան 
վա րույ թին ապա հով վում է վեր ջին նե րիս դի մու մի հի ման վրա կամ վար չա կան մարմ նի 
նա խա ձեռ նու թյամբ: Տվ յալ կար գա վոր ման տրա մա բա նու թյու նից բխում է նաև, որ եր-
րորդ ան ձի կող մից դի մում չստաց վե լու դեպ քում, վեր ջին նե րիս պատ շաճ վար չա րա րու-
թյան, լսված լի նե լու իրա վունքն ապա հո վե լու հա մար, վար չա կան մար մի նը, ըստ էու թյան, 
պար տա վոր է ապա հո վել եր րորդ ան ձանց ներգ րավ վա ծու թյու նը վար չա կան վա րույ թին, 
մինչ դեռ տվյալ դեպ քում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը կա յաց վել է առանց վա րույ թին 
հայց վոր Ար տա շես Հով հան նիս յա նի ներգ րավ վա ծու թյան:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 35-րդ 
հոդ վա ծի 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՝ եռօր յա ժամ կե տում, վա րույ թի մաս 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 մա սին: Նշ ված ան ձանց, անհ-
րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ նաև վկա յին, փոր ձա գե տին, թարգ ման 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 
անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման տե ղի, օր վա, ժա մի և այլ պայ ման նե րի մա սին›:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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-
մանք նե րի վե րա բեր յալ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը բազ միցս ան դրա դար ձել է վար չա կան վա րույ թում եր րորդ 
ան ձի կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձանց վա րույ թի հա րուց ման և լ սում նե րի օր վա, ժա մա նա-
կի և վայ րի մա սին ծա նու ցե լու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյա նը՝ ար ձա նագ րե լով, 
որ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծով և Կոն-
վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր ված մար դու՝ պե տա կան մար մին նե րի առջև ի րա-
վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի ջո ցի իրա վուն քը նե րա ռում է նաև վար չա կան 
վա րույ թի ըն թաց քում լսված լի նե լու իրա վուն քը, որի ապա հով ման պար տա կա նու թյունն 
օրենս դի րը «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 38-րդ հոդ վա ծով դրել է վա րույթն իրա կա նաց նող վար չա կան մարմ նի վրա: Իսկ 2015 
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թվա կա նի սահ մա նա դրա կան փո փո խու թյուն նե րով վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 
լսված լի նե լու իրա վուն քը բարձ րաց վել է սահ մա նա դրա կան մա կար դա կի. 2015 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 50-րդ հոդ վա ծում, որ պես պատ շաճ վար չա-
րա րու թյան հիմ նա րար իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ տարր, ամ րագրված է, որ պե տա կան և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք պար տա վոր են 
մինչև ան ձի հա մար մի ջամ տող ան հա տա կան ակտն ըն դու նե լը լսել նրան, բա ցա ռու թյամբ 
օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րի (տե՛ս Աի դա Զա քար յանն ու Լևոն Խուր շուդ յանն ըն դդեմ 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3665/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 07.04.2018 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ ըն դուն-
վե լիք վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ և եր րորդ ան ձանց լսված լի նե լու իրա վուն քի կեն-
սա գործ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն 
իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ նշված իրա վուն քի իրաց ման մի ջո ցով վեր ջին ներս հնա րա-
վո րու թյուն են ստա նում արդ յու նա վետ կեր պով պաշտ պա նե լու և իրա կա նաց նե լու իրենց 
այն իրա վունք ներն ու շա հե րը, որոնց վե րա բե րում է տվյալ վար չա կան վա րույ թը: Այդ իրա-
վուն քի պատ շաճ կեն սա գործ ման շնոր հիվ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներն իրա զեկ-
վում են իրենց իրա վա կան և փաս տա կան վի ճա կի վրա ազ դող վար չա կան վա րույ թի հա-
րուց ման և  դրա արդ յուն քում ար ձակ վե լիք վար չա կան ակ տի հիմ քում դրվող փաս տա կան 
և իրա վա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ՝ հնա րա վո րու թյուն ունե նա լով վար չա կան 
գոր ծի քննարկ ման և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այս կամ այն հար-
ցի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շում ներ, ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և այլ ըն թա ցա կար-
գա յին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու մի ջո ցով ազ դե լու վար չա կան մարմ նի վերջ նա կան 
որոշ ման վրա: Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վա րույ թի մաս նա կից նե րի ներ կա յու-
թյունն ա պա հո վե լու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյու նը կարևոր ե րաշ խիք է հան-
դի սա նում վա րույ թի մաս նակ ցի՝ ի րեն ըն ձեռ ված ի րա վունք ներն ի րաց նե լու և պաշտ պա-
նու թյան մի ջոց նե րից օգտ վե լու հա մար (տե՛ս Սար գիս Խա չատր յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա
րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Շեն գա վի թի հար կա յին տես չու թյան 
թիվ ՎԴ/7107/05/14 վար չա կան գոր ծով 20.07.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Միևնույն ժա մա նակ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա-
հայ տել այն մա սին, որ օրենս դրի 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 արդ յու նա վետ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյուն 
ապա հո վե լով, դրա նով մաս նա կից նե րը նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը պատ շաճ պար զե լու վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյան կա տար մա նը:

Ավե լին, վա րույ թի մաս նակ ցի լսված լի նե լու իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա-
մար իրա վա չափ հիմք չի կա րող հան դի սա նալ նույ նիսկ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 36-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված վար չա-
կան մարմ նի արագ գոր ծե լու պար տա կա նու թյան կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, քա նի 
որ վար չա կան վա րույ թը հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կե տում իրա կա նաց նե լու օրենս դրա կան 
պա հան ջի կա տա րու մը չի կա րող տե ղի ունե նալ ի վնաս վար չա կան վա րույ թի ըն թաց-
քում ան ձի լսված լի նե լու իրա վուն քի պատ շաճ իրաց ման (տե՛ս Տիգ րան Աբաղ յանն ընդ դեմ 
Երևան հա մայն քի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թին հայց վոր Ար տա շես Հով-
հան նիս յա նին մաս նա կից չդարձ նե լով՝ պա տաս խա նո ղը խախ տել է նաև վե րը նշված նոր-
մե րի պա հանջ նե րը, որոնք հան գեց րել են նաև հայց վո րի նյու թա կան իրա վուն քի՝ պատ-
շաճ վար չա րա րու թյան իրա վուն քի խախտ ման:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է առոչինչ չհան դի սա ցող այն ոչ իրա-
վա չափ վար չա կան ակ տը, որն ըն դուն վել է՝

ա) օրեն քի խախտ մամբ, այդ թվում՝ օրեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մեկ նա բան-
ման հետևան քով…»:
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Գտ նում ենք, որ որ պես օրեն քի խախտ մամբ ըն դուն ված վար չա կան ակտ՝ ՀՀ կենտ-
րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա-
կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շու մը՝ վար չա կան ակ տը, են թա կա է վե րաց ման, որ պի սի 
իրա վա չափ հետևու թյան հան գել է Դա տա րա նը՝ ան վա վեր ճա նա չե լով նշված վար չա կան 
ակ տը:

Միևնույն ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, որ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո-
լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
հա մար, որ պես վա վե րա պայ ման, սահ ման վել է ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի (ՀՀ կենտ-
րո նա կան բան կի խորհր դի) հա մա ձայ նու թյու նը, հետևա բար ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի 
ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից՝ կենտ րո նա կան բան կի անու նից 
տրված 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լը, այ-
սինքն՝ նման դիր քո րոշ ման բա ցա կա յու թյու նը, հան գեց նում է նաև «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի 
15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի 
թիվ 02/12/01 որոշ ման ան վա վե րու թյան և այդ որոշ ման հիմ քով կա յաց ված բո լոր որո-
շում նե րը, գոր ծարք ներն ու գրան ցում նե րը, մաս նա վո րա պես, «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի 
15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա-
կա նի թիվ 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, 
բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, «Ամե րիա բանկ» 
ՓԲԸ-ի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 
02/12/02, 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն-
քում առա ջա ցած Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0.625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը, որ պես հետևանք, «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն նե րի 
խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը 
և  դրա հի ման վրա «Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան դե պո զի տա րիա» ԲԲԸ-ի հա մա կար գում 
կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0.875 հատ կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի 
հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցու մը ան վա վեր ճա նա չե լուն: Անհ րա ժեշտ ենք 
հա մա րում ընդգ ծել նաև, որ ժա մա նա կագ րա կան առու մով, «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի բաժ-
նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01 որո շումն ըն դուն վել է վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի կա յա ցու մից առաջ, սա կայն հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ թիվ 
02/12/01 որոշ մամբ լուծ վող հար ցե րը, մաս նա վո րա պես, բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան 
և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգ նու մը թույ լատ րե լի 
է, ուս տի և իրա վա չափ է միայն ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր-
քո րոշ ման առ կա յու թյամբ, ապա ան կախ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի կա յաց ման օր վա 
թվագ րու մից, այն իր իրա վա կան ազ դե ցու թյամբ նա խոր դում է թիվ 02/12/01 որոշ մա նը և 
 դրա վե րա ցու մը հան գեց նում է նաև այդ որոշ ման և  դրա հի ման վրա կա յաց ված բո լոր 
որո շում նե րի, գոր ծարք նե րի և գրան ցում նե րի ան վա վե րու թյան:

Այս պի սով, գտնում ենք, որ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի ներ կա յաց րած հայ ցը հիմ նա-
վոր է և ողջ ծա վա լով են թա կա է բա վա րար ման:

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ հան գում 
ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծի վա րույ թը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի և 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հիմ քով չէր կա րող կարճ վել, հետևա բար վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա-
րար էր Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և 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 կի րա ռե լու հա մար, քա նի որ Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ար տա շես Հով հան նիս յա-
նի հայցն ամ բող ջու թյամբ, կա յաց րել է գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակտ, 
ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ.  Հա կոբ յան
Գ.  Հա կոբ յան

Մ. Դր մե յան
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/1309/05/16 վար չա կան գոր ծով  

03.07.2020 թվականին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 03.07.2020 թվա կա նին քննե լով Ար տա շես 
Հով հան նիս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Գ րի գոր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան 
վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.03.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ար տա շես Հով-
հան նիս յա նի ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի (այ սու հետ՝ Կենտ րո նա կան բանկ), եր-
րորդ ան ձինք՝ «Ամե րիա բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ամե րիա բանկ), «Հա յաս տա նի կենտ-
րո նա կան դե պո զի տա րիա» ԲԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Դե պո զի տա րիա)՝ Կենտ րո նա կան բան կի 
կող մից Ամե րիա բան կին տրված 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո-
րո շու մը վե րաց նե լու կամ առ ոչինչ ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ Ամե րիա բան կի 15.10.2012 
թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 
21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու-
թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի 
բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03 որո շում-
նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես 
Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր-
ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ-
կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քը՝ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի 
թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի 
հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին բաժ-
նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու մի ջո-
ցով վե րա կանգ նե լու կամ որ պես ինք նու րույն պա հանջ՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 
4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, նույն 
պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը 
մեր ժել, ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 19.03.2018 թվա կա նի որո շու մը թող նել ան-
փո փոխ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Եր վանդ Խունդ-
կար յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր-
նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րա դրում եմ իմ 
հա տուկ կար ծի քը:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևյալ հիմ նա կան 

հայ ցա պա հանջ նե րը.
1) վե րաց նել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ-

սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը,

2) ճա նա չել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ-
ման առ ոչինչ լի նե լը,

3) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան 
գրան ցու մը:

Բա ցի այդ, Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևանք նե րի վե րաց ման 
հետևյալ ածանց յալ հայ ցա պա հանջ նե րը.
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4) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի թիվ 
02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը,

5) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի թիվ 02/12/01 որոշ ման 
ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա 17.12.2012 թվա կա նին Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում 
Ամե րիա բան կի կող մից թո ղարկ ված հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ-
ման կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու թյան և Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, 

6) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02 և 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա-
նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը, 

7) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս-
տի թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը, 

8) Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 
հատ կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով վե րա կանգ նել մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ կա նած 
5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ղա զար յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
14.12.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է՝ վե րաց վել է Կենտ րո նա կան բան կի ֆի-
նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից՝ Կենտ րո նա կան բան կի անու նից Ամե-
րիա բան կին տրված՝ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո-
ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը, որ պես հետևանք՝ ան վա վեր են ճա նաչ վել Ամե րիա բան կի 
15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի 
թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, 
Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա-
բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 
02/12/02, 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն-
քում առա ջա ցած Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը և որ պես դրա հետևանք՝ վե րա կանգն վել է Ար տա շես Հով-
հան նիս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ մինչ բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան վեր ջի-
նիս պատ կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ՝ ան վա վեր 
ճա նա չե լով Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի թիվ 30/12 
ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի հա մա-
կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 18.03.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Կենտ րո նա կան բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա-
կիո րեն՝ Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է: Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին տրված 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու-
մը վե րաց նե լու կամ առ ոչինչ ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա-
կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 
21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու-
թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի 
բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02, 02/12/03 որո շում-
նե րի հի ման վրա իրա կա նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես 
Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր-
ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ-
կա նած 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քը՝ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս տի 
թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը և  դրա հի ման վրա Դե պո զի տա րիա յի 
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հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 հատ կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
մի ջո ցով վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սով, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է: 
Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա կա նի վճի ռը՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի 
փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, փո փոխ վել է՝ այդ պա-
հան ջի մա սով հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի ներ կա յա-
ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կենտ րո նա կան բան կը:

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 12րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, 21.1ին հոդ վա ծի 1ին մա սը, 2րդ մա սի «ժա» 
կե տը, նույն հոդ վա ծի 3րդ մա սը, 36րդ հոդ վա ծը, 37րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, «Բաժ նե տի րա
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 56րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը պա տաս խա նո ղի կող մից Ամե րիա բան կին տրա մա դրած վե-

րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա-
րույ թը կար ճե լու հիմ քում դրել է այն, որ հիշ յալ փաս տա թուղ թը վար չա կան ակտ չէ:

Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու-
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված նոր մի այն պի սի մեկ-
նա բա նու մը, որը քննարկ վող ար գել քի գոր ծո ղու թյան սահ ման նե րից դուրս է դնում բան կի 
կող մից իր բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման այն պի սի դեպ քը, որի պա րա գա յում կա րող է առա-
ջա նալ բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լի նվա զեց ման և ֆի նան սա կան կա յու նու թյան 
խա թար ման ռիսկ, ինչ պի սին է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգ նու մը, չի կա րող իրա վա չափ հա մար վել ընդ հան րա պես «Բան կե րի 
և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի նպա տակ նե րի իրաց ման և խն դիր նե րի 
լուծ ման և մաս նա վո րա պես՝ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 
37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի իրա վա դրույ թով կար գա վոր վող հար ցե րի նշա նա կու թյան տե-
սանկ յու նից: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ ան կախ բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
պա հան ջի առա ջաց ման պատ ճա ռից, բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման բո լոր դեպ քերն էլ պա-
րու նա կում են բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի նվա զեց ման, 
իսկ բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան դեպ քում նաև՝ ֆի նան սա կան կա-
յու նու թյան խա թար ման ռիս կեր: Հետևա բար, բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն-
կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման թույ լատ րե լիու թյան հար ցը պար զե լիս որո շիչ 
հան գա մանք պետք է դի տար կել դրա հետևան քով առաջ եկող ռիս կե րի բնույ թը, իսկ այս 
հատ կա նի շով հետգն ման դեպ քե րը դա սա կար գե լու պա րա գա յում հետգն ման բո լոր դեպ-
քերն էլ ընկ նում են «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ար գել քի ազ դե ցու թյան դաշտ՝ բա ցա ռու թյամբ նույն 
օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րի, որոնց վե րա բեր յալ «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու-
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված են հստակ կա ռու ցա կար գեր, որոնք բա ցա ռում են 
հետգն ման վե րոգրյալ հետևանք նե րի առա ջա ցու մը:

Վե րոգրյալ վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
քննարկ վող եզ րա հան գումն ան հիմն և անի րա վա չափ է: «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու-
նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված դրույ թի ուժով 
«Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
սահ ման ված ար գել քը վե րա բե րում է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո-
րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը, հետևա բար այն ար գել ված է: Նշ ված մեկ նա-
բա նու թյուն նե րից և վեր լու ծու թյու ննե րից հետևում է, որ ար գել ված հետգ նում առա ջաց-
նող կոն սո լի դա ցիա իրա կա նաց նե լու իրա վունք բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան 
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ըն կե րու թյու նը չու նի: Այլ կերպ ասած՝ բանկ հան դի սա ցող բաժ նե տի րա կան ըն կե րու-
թյու նը կա րող է իրա կա նաց նել միայն այն պի սի կոն սո լի դա ցիա, որի արդ յուն քում չեն 
առա ջա նա կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, քան զի դրանց հետգ նումն ար գել ված է օրեն-
քի ուժով: 

Ավե լին, Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պա տաս խա նո ղը 
վար չա կան ակ տով եր րորդ ան ձին թույ լատ րել է իրա կա նաց նել այն պի սի կոն սո լի դա ցիա 
և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգ նում, որն անի րա-
վա չափ է: Դա նշա նա կում է, որ ան կախ նրա նից՝ պա տաս խա նողն օրեն քով սահ ման ված 
իրա վա սու թյուն և/ կամ պար տա կա նու թյուն ունե ցել է վի ճարկ վող վե րահս կո ղա կան դրա-
կան դիր քո րո շու մը տա լու հա մար, թե ոչ, միևնույն է, նա դա տրա մա դրել է և  դրա նով թույ-
լատ րել է եր րորդ ան ձին իրա կա նաց նել կոն սո լի դա ցիան և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի՝ օրեն քով ար գել ված հետգ նու մը: Նշ ված վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րոշ ման կա յաց մամբ և տ րա մադր մամբ պա տաս խա նողն առա ջաց րել է 
փաս տա կան և իրա վա կան հետևանք ներ, քան զի դրա արդ յուն քում եր րորդ ան ձը կոն-
սո լի դա ցիա իրա կա նաց նե լու և  դրա արդ յունքում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ-
սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ որո շում ներն իրա վա կան ուժ ստա ցած է հա մա րել: Դ րանց 
հի ման վրա բո ղոք բե րող ան ձը դա դա րել է եր րորդ ան ձի բաժ նե տեր հան դի սա նա լուց: 
Վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը պա տաս խա նողն ըն դու նել է հան րա յին իրա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում՝ ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ապա հով ման իր 
պար տա կա նու թյան կա տար ման շրջա նակ նե րում, ուս տի, վի ճարկ վող վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա կան ակտ է, այն էլ՝ ապօ րի նի վար չա կան ակտ: Վե րահս-
կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը (թույլտ վու թյու նը, հա մա ձայ նու թյու նը) պա տաս խա նո ղի 
կող մից տրվել է «Բան կե րի և բան կա յին գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36-րդ հոդ-
վա ծի 7-րդ մա սով սահ ման ված իրա վա սու թյան սահ մա նա զանց մամբ: Աս վա ծից հետևում 
է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հիմք չի ունե ցել:

Բա ցի այդ, շա րադր վա ծը հիմք է եզ րա կաց նե լու նաև, որ եր րորդ ան ձի կա նո նա դրու-
թյան փո փո խու թյան գրանց ման վի ճարկ ման ինք նու րույն հայ ցա պա հան ջը նույն պես հիմ-
նա վոր է, քա նի որ դրա նով, ըստ էու թյան, գրան ցում են ստա ցել օրեն քով ար գել ված կոն-
սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
արդ յունք նե րը, որոնք ազ դել են հայց վո րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի վրա՝ դա դա րեց-
նե լով այն:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 19.03.2018 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 14.12.2017 թվա-
կա նի վճռին:

3. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Կենտ րո նա կան բան կը առար կա յա զուրկ է հա մա րում բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման 

անօ րի նա կանու թյան և անի րա վա չա փու թյան վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի պնդում նե րը: 
Դ րանք առ հա սա րակ են թա կա չեն սույն գոր ծի շրջա նա կում քննու թյան:

Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրա մադր ված դիր քո րո շում-նա մա կը 
վար չա կան ակտ չէ: Այդ դա տո ղու թյան ման րա մասն հիմ նա վո րում նե րը ներ կա յաց ված են 
հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նում և վե րա քննիչ բո ղո քում:

4. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

1) Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա-
նի թիվ 02/12 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/01 որո շու մը, որով որոշ վել է հա մախմ բել (կոն-
սո լի դաց նել) Ամե րիա բան կի կող մից տե ղա բաշխ ված թվով 636.191 հատ հա սա րակ ան-
վա նա կան բաժ նե տոմ սե րը, որի արդ յուն քում թվով 8 հատ, յու րա քանչ յու րը 40.000 ՀՀ 
դրամ ան վա նա կան ար ժե քով հա սա րակ բաժ նե տոմ սե րը փո խա րին վում են նույն տե սա կի 
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(դա սի) մեկ նոր բաժ նե տոմ սի՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: Բաժ նե տոմ սե-
րի հա մախմբ ման արդ յուն քում առա ջա նում են թվով 79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան 
բաժ նե տոմ սեր, յու րա քանչ յու րը 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 
0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, որոնք առա ջա ցել են 40.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան 
ար ժե քով, թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղու թյամբ (Ար տա շես Հով հան-
նիս յան-5 հատ՝ 200.000 ՀՀ դրամ, Անա հիտ Աղին յան-1 հատ՝ 40.000 ՀՀ դրամ, Աս յա Սար-
կի սո վա-1 հատ՝ 40.000 ՀՀ դրամ) բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բու մից:

Նույն ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/02 որո շու մը, որով որոշ վել է, որ հա մախմբ-
ման (կոն սո լի դաց ման) հետևան քով առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը են թա-
կա են հետգն ման Ամե րիա բան կի կող մից «Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված շու կա յա կան ար ժե քով, 
որի հետ կապ ված Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դին հանձ նա րար վել է կա տա րե լու 
օրեն քի պա հան ջից բխող բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը: Միա ժա մա նակ, որոշ-
վել է բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) հետ կապ ված՝ Ամե րիա բան կի 
կա նո նա դրու թյան փո փո խու թյուն նե րը և այդ մա սով Դե պո զի տա րիա յում հա մա պա տաս-
խան գրան ցում նե րը (ձևա կեր պում նե րը) կա տա րե լուց հե տո Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի 
խորհր դի կող մից սահ ման ված կար գով, ժամ կետ նե րում և չա փով Ամե րիա բան կի կող մից 
կա տա րել վճա րում ներ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման դի մաց:

Նույն ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ-
հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/12/03 որո շու մը, որով որոշ վել է՝ Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տը փո փո խել և շա րա դրել հետևյալ խմբագ րու թյամբ. «4.1 Բան կի 
կա նո նա դրա կան կա պի տա լը կազ մում է 25.447.640.000 ՀՀ դրամ, որը բա ժան ված է թվով 
79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան
վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի, որոնք առա ջա ցել են 
նախ կին ան վա նա կան ար ժե քով թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղու թյամբ 
բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման արդ յուն քում: Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տալն 
ամ բող ջու թյամբ հա մալր ված է դրա մով: Ընդ որում սույն կե տում նշված կո տո րա կա յին բաժ
նե տոմ սե րը են թա կա են հետգն ման ՀՀ օրենս դրու թյամբ և Ամե րիա բան կի իրա վա սու մարմ
նի կող մից սահ ման ված կար գով» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 75-79).

2) Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նը 
29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 գրու թյամբ դի մել է Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հին՝ 
հայտ նե լով, որ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վը 15.10.2012 
թվա կա նի որո շել է՝

1. հա մախմ բել (կոն սո լի դաց նել) Ամե րիա բան կի կող մից տե ղա բաշխ ված թվով 636.191 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րը, որի արդ յուն քում առա ջա ցել են թվով 
79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սեր, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ 
ան վա նա կան ար ժե քով և ըն դա մե նը 0,875 կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սեր, որոնք առա ջա-
ցել են 40.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով, թվով 7 հատ 280.000 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր 
ար ժո ղու թյամբ բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բու մից,

2. Ամե րիա բան կի կող մից հետ գնել կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը «Բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ-
վարկ ված շու կա յա կան ար ժե քով, որի հետ կապ ված հանձ նա րա րել Ամե րիա բան կի տնօ-
րեն նե րի խորհր դին կա տա րե լու օրեն քի պա հան ջից բխող բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ-
րեն Ար տակ Հա նես յա նը խնդրել է տրա մա դրել Կենտ րո նա կան բան կի վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա ձայ նու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 74).

3) Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա-
նը 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյամբ դի մել է Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա-
հին՝ տե ղե կաց նե լով, որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 19.11.2012 թվա կա նի թիվ 
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29/12/05 որոշ մամբ Ամե րիա բան կի հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան 
ար ժե քը սահ ման վել է 200.000 ՀՀ դրամ: Միա ժա մա նակ հայտն վել է, որ անհ րա ժեշտ է 
նկա տի ունե նալ, որ Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խոր հուր դը Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ-
սի շու կա յա կան ար ժե քը որո շել է՝ հաշ վի առ նե լով իրա կա նաց ված ան կախ գնա հատ ման 
արդ յունք նե րը և Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րով իրա կա նաց ված վեր ջին գոր ծար քի 
գնան շու մը: Քն նարկ վել է գնա հատ ման արդ յուն քում ստաց ված Ամե րիա բան կի մեկ բաժ-
նե տոմ սի մի ջին շու կա յա կան ար ժե քը, այն է՝ 78.912,69 ՀՀ դրամ (15.10.2012 թվա կա նի դրու-
թյամբ), որը կազ մում է մեկ բաժ նե տոմ սի դի մաց 1,69 գոր ծա կից և հաս տատ վել է կոն սո-
լի դա ցիա յի արդ յուն քում հետգն ման են թա կա մեկ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի 
դի մաց տրվող ար ժե քը 200.000 ՀՀ դրամ, ին չը կազ մում է 5 գոր ծա կից (հա տոր 1-ին, գ.թ 
80).

4) Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե-
ղա կա լը, ի պա տաս խան Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար-
տակ Հա նես յա նի 29.10.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու-
թյուն նե րի, 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյամբ Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-
գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտ նել է, որ ստա նա լով 29.10.2012 թվա կա նի 
թիվ ԲԳ-34 և 23.11.2012 թվա կա նի թիվ ԲԳ-37 գրու թյուն նե րը, կա տա րե լով հա մա պա տաս-
խան ուսում նա սի րու թյուն ներ՝ Կենտ րո նա կան բան կը Ամե րիա բան կի կող մից բաժ նե տոմ-
սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա-
ձայ նու թյուն) (հա տոր 1-ին, գ.թ 83).

5) Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վի 21.03.2013 թվա կա-
նի թիվ 02/13 ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 
ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/02 որո շու մը, որով որոշ վել է մա րել 
Ամե րիա բան կի սե փա կա նու թյան իրա վուն քով պատ կա նող, հետգն ված 0,875 կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րը և հա մա պա տաս խա նա բար 280.000 ՀՀ դրա մի չա փով նվա զեց նել 
Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տա լը: Ի վեր ջո Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան 
կա պի տա լը մար ված կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քով չնվա զեց նե լու 
նպա տա կով միա ժա մա նակ հայ տա րա րել, թո ղար կել և տե ղա բաշ խել թվով 1 հատ ոչ փաս-
տաթղ թա յին ձևի ան ժամ կետ, (լրա ցու ցիչ) հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմս՝ փակ բա-
ժա նոր դագ րու թյան ձևով: Ամե րիա բան կի տե ղա բաշխ վող հա սա րակ ան վա նա կան բաժ-
նե տոմ սի տե ղա բաշխ ման գի նը սահ մա նել 1 բաժ նե տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քի չա փով՝ 
320.000 ՀՀ դրամ:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 
ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/03 որո շու մը, որով որոշ վել է, որ 
կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սի մար ման արդ յուն քում Ամե րիա բան կի կա նո նա դրա կան 
կա պի տա լը կկազ մի 25.447.360.000 ՀՀ դրամ, որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա-
սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան 
ար ժե քով:

Նույն ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ար-
տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղովն ըն դու նել է թիվ 02/13/04 որո շու մը, որով որոշ վել է՝ կա նո նա-
դրու թյան 4.1 կե տը փո փո խել և շա րա դրել հետևյալ խմբագ րու թյամբ. «4.1 Բան կի կա նո
նա դրա կան կա պի տա լը կազ մում է 25.447.360.000 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրամ, 
որը բա ժան ված է թվով 79.523 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի, յու րա քանչ յու
րը՝ 320.000 ՀՀ դրամ ան վա նա կան ար ժե քով: Բան կի կա նո նա դրա կան կա պի տալն ամ բող
ջու թյամբ հա մալր ված է ՀՀ դրա մով» (հա տոր 1-ին, գ.թ 23-24).

6) Կենտ րո նա կան բան կի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 15.05.2014 թվա կա-
նի թիվ 15-2-06/001146-14 գրու թյամբ փաս տա բան Գա գիկ Գ րի գոր յա նին հայտն վել է, որ 
բան կե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում 
առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան 
բան կի ման րա մասն դիր քո րո շումն ար տա հայտ ված է Կենտ րո նա կան բան կի խորհր-
դի 24.07.2012 թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան մամբ: Կենտ րո նա կան բան կը, 
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առաջ նորդ վե լով ՀՀ օրենս դրու թյամբ և վե րո հիշ յալ պար զա բան մամբ, գրան ցել է Ամե-
րիա բան կի բաժ նե տե րե րի 15.10.2012 թվա կա նի ար տա հերթ ընդ հա նուր ժո ղո վում հաս-
տատ ված նոր խմբագ րու թյամբ կա նո նա դրու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ 15):

5. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը հան գել են 
հետևյա լին

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 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 բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րը՝ վար չա կան ակ տի հատ կա նիշ նե րի 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել ան
դրա դառ նալ ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին՝ 
վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր իրա վա կան դիր քո րո
շում նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 65-րդ հոդ վա ծի, 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի, 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-
րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վկա յա կոչ մամբ Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ 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, օրենս դի րը 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի մյուս հոդ ված նե րում սահ մա նել է հան րա յին 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբ յեկտ նե 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 վունք նե րը 
և ազա տու թյուն նե րը խախ տող ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը վկա յա կո չել է դա տա կան կար գով վար-
չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան վի ճարկ ման հար ցին, ինչ պես նաև հայ ցի առար կա յի 
բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող, կամ որ նույնն է՝ հայ ցի առար կա յի նյու թա կան հիմք հան-
դի սա ցող նյու թա կան օբ յեկ տին վե րա բե րող իրա վա կան դիր քո րո շում նե րով Ս վետ լա նա 
Օհան յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով, 
և Սամ վել Մել քում յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա կան գոր-
ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի հա մա պա տաս խա նա բար 05.04.2013 թվա կա նի և 24.05.2013 
թվա կա նի որո շում նե րը, եզ րա հան գել 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 անհ րա ժեշտ է պար զել, թե 
արդ յոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբ յեկ տը վար չա կան ակտ է, թե՝ ոչ: Այլ 
կերպ ասած՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու 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 արդ յոք այդ փաս տա թուղ թը ՀՀ իրա վա կան հա-
մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան ակտ, թե՝ ոչ։ Նույն դա տո ղու թյու նը հա վա սա րա-
պես կի րա ռե լի է նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման հայ ցի դեպ քում:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 գա դրու-
թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան իրա վա կան ակտ, որը վար չա կան մար մինն ըն դու-
նել է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, 
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և ուղղ ված է ան ձանց հա մար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո-
փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը վկա յա կո չե լով նաև «Օլիմպ» ար տա դրա կան կոո պե րա-
տիվն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի թիվ 
ՎԴ/4538/05/09 վար չա կան գոր ծով 29.10.2010 թվա կա նի որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շու մը, նշել է, որ յու րա քանչ յուր 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 րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում ըն-
դուն ված լի նե լու, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ հե տապն դե լու, ան ձի հա մար 
իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու հան գա մանք նե րի միա ժա մա նակ յա 
առ կա յու թյու նը: 

Ընդ հան րաց նե լով վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան մեջ մտնող տար րե րը՝ ՀՀ 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 պաշ տո նա կան գրա վոր 
փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան 
ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ-
ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա իրա-
վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ 
միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, այ սինքն՝ ունի հստա կո րեն որոշ ված հաս ցեա 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 քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա 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 ցեա տերն այն պի սի ֆի-
զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան րա-
յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին 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 հետևանք ներ է առա ջաց նում վար չա կան 
մարմ նի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան 
ան ձանց հա մար:

Ընդ որում, թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա քանչ յուրն անհ րա 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:

Վար դի թեր Ավո յանն ընդ 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 որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տին 
բնո րոշ կարևո րա գույն հատ կա նիշն այն է, որ վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան 
ակտ է. այն պաշ տո նա կան գրա վոր փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան 
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հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և 
սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման 
կամ կի րառ ման են թա կա իրա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ 
կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ 
նա խա տես ված ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար:

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա-
բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել սույն որոշ մամբ առա վել ման րա մասն ան դրա-
դառ նալ վար չա կան ակ տի եր կու՝ հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի 
կար գա վոր մանն ուղղ ված լի նե լու և կոնկ րետ ան ձանց հա մար իրա վա կան հետևանք ներ 
առա ջաց նե լու հատ կա նիշ նե րին: 

Այս պես՝ օրենս դրի ձևա կերպ ման հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տի նպա տակն է կար գա-
վո րել հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գործ: Դա նշա նա կում է, որ վար-
չա կան մարմ նի որևէ գրա վոր փաս տա թուղթ, որ տեղ ար տա հայտ ված են տե սա կետ ներ, 
դիր քո րո շում ներ, կար ծիք ներ, մեկ նա բա նու թյուն ներ, հա մա ձայ նու թյուն ներ, որը, սա կայն, 
ուղղ ված չէ կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մա նը, չի կա րող հա մար վել վար չա կան ակտ: Ընդ 
որում, նշված հատ կա նի շի հետ սեր տո րեն կապ ված է վար չա կան ակ տի մյուս՝ կոնկ րետ 
գոր ծով իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նե լու հատ կա նի շը, ըստ որի՝ եթե վար չա կան 
մարմ նի որևէ փաս տաթղ թում կոնկ րետ ան ձի հա մար կոնկ րետ իրա վունք ներ և պար տա-
կա նու թյուն ներ չեն սահ ման վում, փո փոխ վում, վե րաց վում կամ (հար ցը) ճա նաչ վում, ապա 
այն չի կա րող հան դի սա նալ վար չա կան ակտ: Այս պի սով, վար չա կան ակ տի քննարկ վող 
հատ կա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու հա մար վար չա կան մարմ նի որևէ գրա վոր փաս-
տա թուղթ ոչ միայն պետք է ուղղ ված լի նի կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր մա նը, այլև 
պետք է ան մի ջա կա նո րեն կար գա վո րի այդ գոր ծը՝ առա ջաց նե լով կոնկ րետ ան ձի իրա-
վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նում, փո փո խում, վե րա ցում կամ ճա նա չում: 
Այդ պատ ճա ռով էլ օրենս դի րը «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 56-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րել է վար չա կան ակ տի որո շա կի լի նե լու պա-
հան ջը, սահ մա նե լով, որ այն պետք է ձևա կերպ վի հստակ և հաս կա նա լի, որ պես զի դրա 
բո վան դա կու թյու նից դրա հաս ցեա տի րոջ հա մար ակ նա ռու լի նի, թե իրեն ինչ իրա վունք է 
տրա մադր վում, իր որ իրա վունքն է սահ մա նա փակ վում, իրեն ինչ իրա վուն քից են զրկում 
կամ իր վրա ինչ պար տա կա նու թյուն է դրվում:

Հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում վար չա կան ակ տով կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) 
հստակ կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ ուժի 
մեջ մտնե լուց հե տո վար չա կան ակ տը են թա կա է կա տար ման, իսկ օրեն քով սահ ման-
ված դեպ քե րում՝ նաև հար կա դիր կա տար ման, այ սինքն՝ վար չա կան ակ տը են թա կա է 
պար տա դիր կա տար ման՝ վար չա կան ակ տով տրված լուծ մա նը հա մա պա տաս խան, իսկ 
եթե վար չա կան մարմ նի տրված փաս տաթղ թով որևէ գոր ծի կոնկ րետ (հար ցի) լու ծում չի 
տրվել, ապա այդ փաս տա թուղ թը զուրկ կլի նի նաև կա տա րե լիու թյան հատ կա նի շից: Այս-
պես, եթե վար չա կան մար մի նը գրա վոր փաս տաթղ թով իր հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան հա-
մա ձայ նու թյունն է ար տա հայ տում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին 
են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չգտնվող ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա-
նա կան ան ձի հնա րա վոր վար քագ ծի վե րա բեր յալ, ապա ակն հայտ է, որ այդ հա մա ձայ նու-
թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու թյու նը որևէ կերպ չի կա րող կա տար վել, քա նի դեռ ան ձը չի 
դրսևո րել իր վար քա գի ծը, իսկ վար չա կան մար մինն էլ իր իրա վա սու թյան սահ ման նե րում 
կոնկ րետ կար գա վո րում չի տվել այդ ան ձի վար քագ ծին կամ դրա իրա վա կան հետևանք-
նե րին: Այ սինքն՝ այդ պա րա գա յում վար չա կան մար մի նը չի ըն դու նել վար չա կան ակտ, որն 
ուժի մեջ մտնե լուց հե տո են թա կա կլի նի պար տա դիր կա տար ման այդ ֆի զի կա կան կամ 
իրա վա բա նա կան ան ձի կող մից:

Վար չա կան մարմ նի դիր քո րո շումն ան կախ նրա նից՝ դա ան ձի հա մար բա րեն պաստ 
է, թե ոչ, ան ձը կա րող է հաշ վի առ նել իր հնա րա վոր վար քա գիծն ընտ րե լիս: Սա կայն այդ 
դիր քո րո շումն ան ձի հա մար պար տա դիր չէ, քա նի դեռ վար չա կան մար մինն այն չի ար-
տա հայ տել կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) լուծ ման նպա տա կով ըն դուն ված վար չա կան ակ տում՝ 
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վար չա րա րու թյան իրա կա նաց մամբ իրաց նե լով կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր ման 
իր հան րա յին-իշ խա նա կան լիա զո րու թյու նը: Հարկ է նաև ար ձա նագ րել, որ գրա վոր փաս-
տաթղ թում դիր քո րո շում ար տա հայ տե լով ան ձի հնա րա վոր վար քագ ծի իրա վա չա փու թյան 
վե րա բեր յալ՝ վար չա կան մար մի նը չի կա րող են թա դրել, որ ան ձը հե տա գա յում ան պայ-
ման կդրսևո րի իր դիր քո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան են թադր յալ իրա վա չափ վար քա գիծ: 
Վար չա կան գոր ծին կոնկ րետ լու ծում չտվող ակ տում վար չա կան մարմ նի ար տա հայ տած 
դիր քո րո շումն ան ձի վար քագ ծի վրա ան մի ջա կա նո րեն չի կա րող ազ դել, քա նի որ ան ձը 
տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյան վե րա բեր յալ կա րող է ունե նալ սե փա կան դիր քո րո շու մը և 
պար տա վոր ված չէ ղե կա վար վե լու վար չա կան մարմ նի դիր քո րոշ մամբ: Հետևա բար, վար-
չա կան մարմ նի այն պի սի գրա վոր փաս տա թուղ թը, որն ան ձին չի պար տա դրում հար կա-
դրան քի մի ջո ցով երաշ խա վոր ված կա տար ման են թա կա վար քա գիծ, վար չա կան ակտ հա-
մար վել չի կա րող:

Նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան 
ակտ չի կա րող հա մար վել վար չա կան մարմ նի կող մից տրված այն պի սի գրա վոր փաս տա-
թուղ թը, որը թեև պա րու նա կում է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի 
(հար ցի) լուծ ման վե րա բեր յալ դա տո ղու թյուն ներ, դիր քո րո շում ներ (այդ թվում՝ հա մա ձայ-
նու թյան կամ ան հա մա ձայ նու թյան ձևով), սա կայն դրանք ուղղ ված չեն կոնկ րետ գոր ծի 
(հար ցի) կար գա վոր մա նը և չեն լու ծում այդ գոր ծը (հար ցը):

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լով սույն գոր-
ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայց վո րի ներ կա յաց րած հիմ նա կան պա հանջ նե րով վի-
ճարկ վող գրու թյու նը՝ Կենտ րո նա կան բան կի դրա կան դիր քո րո շու մը (հա մա ձայ նու թյու նը), 
չու նի վար չա կան ակ տի բո լոր անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ Կենտ րո-
նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե ղա կա լի 30.11.2012 
թվա կա նի գրու թյու նը, որով Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն 
Ար տակ Հա նես յա նին հայտն վել է, որ Կենտ րո նա կան բանկն Ամե րիա բան կի կող մից բաժ-
նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում 
(հա մա ձայ նու թյուն), չի ըն դուն վել որևէ օրեն քով Կենտ րո նա կան բան կին վե րա պահ ված 
հան րա յին-իշ խա նա կան լիա զո րու թյան կի րառ ման արդ յուն քում: Այլ կերպ՝ Կենտ րո նա կան 
բան կը, գոր ծող օրենս դրու թյան հա մա ձայն, չու նի բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն-
սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն-
մա նը հա վա նու թյուն տա լու լիա զո րու թյուն: Հետևա բար, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Ար-
տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը չի կա րող պար տա դիր իրա վա բա նա-
կան հետևանք ներ առա ջաց նել Ամե րիա բան կի կամ այլ սուբ յեկ տի հա մար. այն ունի զուտ 
խորհր դատ վա կան նշա նա կու թյուն: Ան կախ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա-
սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ 
Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր-
քո րոշ ման առ կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու նից՝ Ամե րիա բան կը կա րող էր կա տա րել 
հա մա պա տաս խան կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու թյու նը, որի իրա վա չա փու թյան գնա հա տու մը 
դուրս է սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան առար կա յի շրջա նա կից:

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա-
րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ 
Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր-
քո րո շու մը չի ըն դուն վել հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) 
կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ուղղ ված չէ կոնկ րետ գոր ծի (հար ցի) կար գա վոր մա նը և 
չի լու ծում այդ գոր ծը (հար ցը):

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր կամ 
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առո չինչ ճա նա չե լու և ածանց յալ պա հանջ նե րի մա սով Վե րա քննիչ դա տա րա նը կար ճել 
է իրա վա չափ կեր պով՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 9-րդ կե տի և 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով, քա նի որ այդ փաս տա-
թուղթն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով Ար տա շես Հով-
հան նիս յա նի ներ կա յաց րած հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը Դա տա րա նում են թա կա էր մերժ-
ման այն հիմ քով, որ այդ հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով վեր ջի նիս ներ կա յաց րած հայ ցը են-
թա կա չէ դա տա րա նի քննու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը սույն հետևու թյու նը հիմ նա վո րել է նրա նով, որ Կենտ րո նա կան 
բան կի դրա կան դիր քո րոշ մամբ Ամե րիա բան կին կամ հայց վո րին առնչ վող կոնկ րետ գործ 
(հարց) չի կար գա վոր վել, նրանց հա մար ուղ ղա կի իրա վունք ներ կամ պար տա կա նու թյուն-
ներ չեն առա ջա ցել, այ սինքն՝ Կենտ րո նա կան բան կի դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա կան 
ակտ չէ, իսկ Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան և կա նո նա դրու թյան փո-
փո խու թյունն իրա կա նաց վել են նրա բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի որոշ մամբ, ին-
չը սույն գոր ծով վի ճարկ ման առար կա չէ: Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո-
ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան ջով 
դա տա րան դի մե լը չի կա րող հե տապն դել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի որևէ իրա վուն քի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան նպա տակ: Տվ յալ դեպ քում Ար տա շես Հով հան նիս յա նը չու նի 
իր հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա-
բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան 
դիր քո րո շու մը վի ճար կե լու պա հան ջով հայց հա րու ցե լու իրա վունք, իսկ դա տա րա նը չու նի 
իր առջև բարձ րաց ված տվյալ վե ճը քննե լու և լու ծե լու իրա վա սու թյուն: Այ սինքն՝ հայց վո րի 
կող մից վար չա կան դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հարցն իր էու թյամբ առար կա յա զուրկ 
է և չի կա րող քննու թյան առնվել ոչ միայն վար չա կան դա տա րա նի, այլ նաև առա ջին ատ-
յա նի որևէ այլ դա տա րա նի կող մից: Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում առ կա են այն պի սի իրա-
վա կան և փաս տա կան հան գա մանք ներ, որոնք վկա յում են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող առա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան և մաս նա-
գի տաց ված դա տա րան ներն իրա վա սու չեն քննե լու և լու ծե լու Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 
կող մից դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցը: Հետևա բար, սույն վար չա կան գոր ծի վա-
րույ թը են թա կա էր կարճ ման՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի և 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով:

Ն ման պայ ման նե րում իրա վա չափ է նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից Ամե րիա-
բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
մա սին հայց վո րի պա հան ջի մեր ժու մը:

6. Հա տուկ կար ծի քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
6.1. Նախ պետք է ար ձա նագ րել, որ սույն գոր ծի էու թյու նը հան գում է հետևյա լին.
Ար տա շես Հով հան նիս յա նը հան դի սա ցել է Ամե րիա բան կի՝ որ պես բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյան, 5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սի սե փա կա նա տեր: Ամե րիա-
բանկն իրա կա նաց րել է իր բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո լի դա ցիա), որի արդ յուն-
քում Ար տա շես Հով հան նիս յա նին պատ կա նող 5 հատ բաժ նե տոմ սե րը դար ձել են կո տո-
րա կա յին (0.625 հատ): Ամե րիա բանկն իրա կա նաց րել է կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում կո-
տո րա կա յին դար ձած (այդ թվում նաև՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նին պատ կա նող) բաժ նե-
տոմ սե րի հետգ նում և  դրանց մա րում՝ կա տա րե լով հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ 
իր կա նո նա դրու թյան մեջ և գրան ցե լով դրանք: Արդ յուն քում Ար տա շես Հով հան նիս յա նը 
զրկվել է Ամե րիա բան կի՝ իրեն պատ կա նող 5 բաժ նե տոմ սից: Ն կա րագրված գոր ծըն թացն 
Ամե րիա բանկն իրա կա նաց րել է Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 
թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման հի ման վրա:

Ար տա շես Հով հան նիս յա նը, հա մա ձայն չլի նե լով Ամե րիա բան կի կող մից իրա կա նաց-
ված կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում իրեն պատ կա նող բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
իրա վա չա փու թյան հետ, դի մել է վար չա կան դա տա րան՝ ներ կա յաց նե լով հետևյալ հիմ նա-
կան հայ ցա պա հանջ նե րը.



536 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

1) վե րաց նել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո-
շու մը,

2) ճա նա չել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ-
ման առ ոչինչ լի նե լը,

3) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան 
գրան ցու մը:

Միևնույն ժա մա նակ, Ար տա շես Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է հետևանք նե րի վե-
րաց ման հետևյալ ածանց յալ հայ ցա պա հանջ նե րը.

4) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի 15.10.2012 թվա կա նի թիվ 
02/12/01, 02/12/02, 02/12/03, 21.03.2012 թվա կա նի թիվ 02/13/02, 02/13/03 որո շում նե րը,

5) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի բաժ նե տե րե րի ժո ղո վի թիվ 02/12/01 որոշ ման 
ար ձա նագ րու թյան հի ման վրա 17.12.2012 թվա կա նին Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում 
Ամե րիա բան կի կող մից թո ղարկ ված հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ-
ման կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու թյան և Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կի կա նո-
նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցում նե րը, 

6) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի 15.10.2012 թվա կա նի բաժ նե տե րե րի ար տա հերթ 
ընդ հա նուր ժո ղո վի թիվ 02/12/01, 02/12/02 և 02/12/03 որո շում նե րի հի ման վրա իրա կա-
նաց ված կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 
հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քը, 

7) ան վա վեր ճա նա չել Ամե րիա բան կի տնօ րեն նե րի խորհր դի 14.12.2012 թվա կա նի նիս-
տի թիվ 30/12 ար ձա նագ րու թյան թիվ 30/12/06 որո շու մը, 

8) Դե պո զի տա րիա յի հա մա կար գում կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցած 0,875 
հատ կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման կոր պո րա տիվ գոր ծար քի գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու մի ջո ցով վե րա կանգ նել մինչ կոն սո լի դա ցիան հայց վո րին պատ կա նած 
5 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը:

6.2. Դա տա րա նը բա վա րա րել է Ար տա շես Հով հան նիս յա նի հայ ցը՝ վե րաց նե լով Ար-
տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը և բա վա րա րե լով հետևանք նե րի վե րաց-
ման ածանց յալ պա հանջ նե րը (այդ թվում նաև՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին 
կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը, որը ներ կա յաց ված է և՛ 
որ պես ածանց յալ և՛ որ պես հիմ նա կան պա հանջ):

Նախ՝ Դա տա րա նը գտել է, որ Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու-
թյան վար չու թյան 30.11.2012 թվա կա նի դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շու մը հա մա-
պա տաս խա նում է օրենս դրո րեն սահ ման ված վար չա կան ակ տի նկա րագ րին, և այն կա-
րող է վի ճարկ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի կա նոն-
նե րով, իսկ դրա նից ածանց վող քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա հանջ նե րը կա րող են քննվել 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Ընդ որում, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի-
ճարկ վող դիր քո րո շումն ուղղ ված է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մանն այն քա նով, որ քա նով 
նման վե րահս կո ղա կան դիր քո րոշ մամբ թույ լատր վում է բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան 
և իրա վա բա նա կան ուժ է տրվում Ամե րիա բան կի հա մա պա տաս խան որոշ մա նը: 

Այ նու հետև Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա-
բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր 
վար չա կան ակտ է, քա նի որ կա յաց վել է առանց սույն գոր ծով հայց վոր Ար տա շես Հով հան-
նիս յա նին որ պես եր րորդ անձ վա րույ թին ներգ րա վե լու՝ վեր ջի նիս լսված լի նե լու իրա վուն-
քի խախտ մամբ:
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6.3. Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Կենտ րո նա կան բան կի վե րա քննիչ 
բո ղո քը, բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը: Վե րա քննիչ դա տա րա նը կար ճել է սույն վար-
չա կան գոր ծի վա րույ թը՝ (1) Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ հա սա րակ ան վա նա-
կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա բեր յալ Կենտ րո նա-
կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը 
վե րաց նե լու և (2) դրա առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հանջ նե րի, ինչ պես 
նաև դրան ցից ածանց վող պա հանջ նե րի մա սով, իսկ (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու-
թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան-
ջը մեր ժել է:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Ամե րիա բան կը բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում 
(կոն սո լի դա ցիա) իրա կա նաց նե լու և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րը հետ գնե լու իր իրա վունքն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով որևէ օրեն քով Կենտ-
րո նա կան բան կին դի մե լու և վեր ջի նիս կող մից վար չա կան ակտ (հա մա ձայ նու թյուն, 
թույլտ վու թյուն) ստա նա լու պար տա կա նու թյուն չի ունե ցել: Իսկ Կենտ րո նա կան բան կի 
նա խա գա հին, Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դին կամ կա ռա վար ման որևէ այլ մարմ նին 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան բան կի մա սին» ՀՀ օրեն քով վե րա պահ-
ված չէ լիա զո րու թյուն բան կե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո լի դա ցիա) 
իրա կա նաց նե լու, դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը հետ գնե-
լու իրա վունքն իրաց նե լու կա պակ ցու թյամբ ըն դու նե լու այդ իրա վուն քը տրա մա դրող կամ 
այդ իրա վուն քի տրա մա դրու մը մեր ժող վար չա կան ակտ (հա մա ձայ նու թյուն կամ ան հա-
մա ձայ նու թյուն): Ընդ որում, Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի կող մից բան կե րի և ապա-
հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա-
ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման մա սին 
24.07.2012 թվա կա նին տրված թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բա նումն ըն դա մե նը կա րող է 
կրել զուտ խորհր դատ վա կան բնույթ:

Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ Կենտ րո նա կան 
բան կի ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե ղա կա լի 30.11.2012 թվա-
կա նի գրու թյու նը, որով Ամե րիա բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար-
տակ Հա նես յա նին հայտն վել է, որ Կենտ րո նա կան բանկն Ամե րիա բան կի կող մից բաժ-
նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում 
(հա մա ձայ նու թյուն), «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 53-րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում 
չի հան դի սա նում վար չա կան ակտ: Հետևա բար, (1) Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 0,625 հատ 
հա սա րակ ան վա նա կան բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծար քի իրա կա նաց ման վե րա-
բեր յալ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված վե րահս կո ղա կան դրա-
կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու և (2) դրա առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ հիմ-
նա կան պա հանջ նե րը չեն կա րող վար չա կան դա տա րա նում հա մա պա տաս խա նա բար վի-
ճարկ ման կամ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
սահ ման ված ճա նաչ ման (վար չա կան ակ տի առո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու) հայ ցի առար կա 
հան դի սա նալ:

Իսկ (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան-
վա վեր ճա նա չե լու հիմ նա կան պա հան ջի մա սով Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշել է, որ Ամե-
րիա բան կի կող մից իր բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո լի դա ցիա) իրա կա նաց նե լու, 
ինչ պես նաև դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը հետ գնե լու 
հա մար Կենտ րո նա կան բան կի կող մից որևէ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տու-
թյու նը բա ցա կա յում է: Ուս տի, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու-
թյան գրան ցու մը չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման 
բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

6.4. Սույն գոր ծի էու թյան հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հայց վոր Ար-
տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից բեր ված վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան 
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նշա նա կու թյուն ունի այն հար ցը, թե արդ յո՞ք Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան-
կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու-
թյու նը կա րող է քննու թյան առար կա դառ նալ դա տա րա նում (քննվել դա տա կան կար գով), 
թե՝ ոչ:

Նշ ված հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար Դա տա րա նը և Վե րա քննիչ դա-
տա րա նը միան գա մայն իրա վա ցիո րեն գտել են, որ սույն գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան 
նշա նա կու թյուն ունի հար ցը, թե արդ յոք Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա կան ակտ 
է, թե՝ ոչ: Ընդ որում, Դա տա րա նը գտել է, որ այդ փաս տա թուղ թը վար չա կան ակտ է, իսկ 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հան գել է տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ եզ րա կա ցու թյան: Այս հարցն 
էա կան նշա նա կու թյուն ունի սույն գոր ծի քննու թյան հա մար, քա նի որ Ար տա շես Հով հան-
նիս յա նը Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե-
րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման դեմ վար չա կան դա տա րան է դի մել վի ճարկ ման և 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
ճա նաչ ման (վար չա կան ակ տի առո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու) հայ ցա տե սակ նե րով, որոնց 
առար կան վե րա բե րում է բա ցա ռա պես վար չա կան ակ տին: Այ սինքն՝ Կենտ րո նա կան բան-
կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր-
քո րոշ ման՝ վար չա կան ակտ լի նե լուց կամ չլի նե լուց է կախ ված սույն գոր ծով ներ կա յաց ված 
երեք հիմ նա կան հայ ցա պա հանջ նե րից եր կու սի դա տա վա րա կան ճա կա տա գի րը: 

6.5. Ան դրա դառ նա լով Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 
թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման բնույ թին՝ ար ձա նագ րում եմ, 
որ այն վար չա կան ակտ չէ՝ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 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 գա դրու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան իրա-
վա կան ակտ, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րա յին 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 վունք ներ 
և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո-
րո շու մը, որ յու րա քանչ յուր 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 րա-
յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում ըն դուն ված լի նե լու, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա-
տակ հե տապն դե լու, ան ձի հա մար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու 
հան գա մանք նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը (տե՛ս «Օլիմպ» ար տա դրա կան կոո պե
րա տիվն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 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): 

Ընդ հան րաց նե լով վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան մեջ մտնող տար րե րը՝ ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետևյալ հատ կա նիշ նե րը.

13) վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն պաշ տո նա կան գրա վոր 
փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և այլ ձևի վար չա կան 
ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է պար տա դիր ճա նաչ-
ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ ման են թա կա իրա-
վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար քագ ծի կա նոն ներ 
միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա տես ված ֆի զի կա կան և 
իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար, այ սինքն՝ ունի հստա կո րեն որոշ ված հաս ցեա տեր,

14) 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 քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա 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,
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15) վար չա կան ակտն ունի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա հաս ցեա տերն այն պի սի 
ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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,

16) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից իրա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված 
իրա վա կան նոր մե րի վրա,

17) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. 
այն ուղղ ված է հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին իրա վուն քի 
ոլոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

18) վար չա կան ակտն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանք ներ է առա ջաց նում վար չա կան 
մարմ նի հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ այդ ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան 
ան ձանց հա մար:

Ընդ որում, թվարկ ված որա կա կան հատ կա նիշ նե րից յու րա քանչ յուրն անհ րա 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:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ կարևո րա-
գույն հատ կա նիշն այն է, որ վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է. այն պաշ-
տո նա կան գրա վոր փաս տա թուղթ է (բա ցա ռու թյամբ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 54-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված բա նա վոր և 
այլ ձևի վար չա կան ակ տե րի), որը չի պա րու նա կում իրա վա կան նոր մեր և սահ մա նում է 
պար տա դիր ճա նաչ ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա տար ման կամ կի րառ-
ման են թա կա իրա վունք ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, սահ մա նա փա կում ներ կամ այլ վար-
քագ ծի կա նոն ներ միայն դրա նում ուղ ղա կիո րեն ան հա տա պես նշված կամ նա խա տես ված 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար (տե՛ս Վար դի թեր Ավո յանն ընդ 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):

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե-
րը՝ գտնում եմ, որ հայց վո րի ներ կա յաց րած առա ջին և երկ րորդ հիմ նա կան պա հանջ նե-
րով բո ղո քարկ վող՝ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը չու նի վար չա կան ակ տի բո լոր անհ րա-
ժեշտ հատ կա նիշ նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ Կենտ րո նա կան բան կի ֆի նան սա կան վե րահս-
կո ղու թյան վար չու թյան պե տի տե ղա կա լի 30.11.2012 թվա կա նի գրու թյու նը, որով Ամե րիա-
բան կի տնօ րի նու թյան նա խա գահ-գլխա վոր տնօ րեն Ար տակ Հա նես յա նին հայտն վել է, որ 
Կենտ րո նա կան բանկն Ամե րիա բան կի կող մից բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի-
դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը 
տա լիս է դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա ձայ նու թյուն), չի ըն դուն վել հան-
րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն ուղղ-
ված չէ կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր մա նը և չի լու ծում այդ գոր ծը: Քն նարկ վող փաս տաթղ-
թի ըն դուն մամբ Կենտ րո նա կան բան կը ոչ թե լու ծել է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում 
որևէ հարց (գործ), այլ հայտ նել է իր կար ծի քը (տե սա կե տը, դիր քո րո շու մը) Ամե րիա բան կի 
բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ:

Հետևա բար, պետք է հա մա ձայ նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն դիր քո րոշ ման հետ, 
որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս-
կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա կան ակտ չէ:
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6.6. Քա նի որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վար չա կան ակտ չէ, դրա իրա վա չա փու-
թյու նը չի կա րող քննու թյան առար կա դառ նալ վի ճարկ ման կամ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման (վար չա կան 
ակ տի առո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու) հայ ցա տե սակ նե րով:

Սա կայն Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված 
վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու թյունն այդ հայ ցա տե սակ նե րի 
ներ քո քննու թյան առ նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյունն ինք նին չի 
կա րող են թա դրել, որ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նում քննու-
թյան:

Այս պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում բազ միցս ընդգ ծել է, 
որ հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված հա-
մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք նին չի են թա դրում, որ գոր-
ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման հայ ցը (վե ճը) դա տա րա նին են թա կա չլի նե լու հիմ քով 
(տե՛ս օրի նակ, Գա գիկ Մաթևոս յանն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան թիվ 
ՎԴ/0229/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյալ գա ղա փա րը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ներդր վել է իրա վա կի րառ 
պրակ տի կա յի հիմ քում՝ ել նե լով այն նկա տա ռու մից, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով նա խա տես ված վար չա կան հայ ցի տե սակ նե րը և  դրանց օրենս դրա կան բնո-
րո շում նե րը չեն կա րող խո չըն դո տել ան ձանց արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան իրա վուն քի կեն սա գոր ծու մը: Վար չա կան հայ ցի տե սակ նե րի գո յու թյան նպա տակն 
այն է, որ հան րա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող վե ճերն արդ յու նա վետ կեր-
պով քննու թյան առնվեն վար չա կան դա տա րա նի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով միայն տվյալ 
հայ ցա տե սա կին բնո րոշ առանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ նե րը: Այլ կերպ ասած՝ վար չա կան 
հայ ցի տե սակ ներն ուղղ ված են ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ-
յու նա վետ իրա կա նաց ման ապա հով մա նը: Վար չա կան հայ ցի տե սակ նե րի՝ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված բնո րո շում նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել 
կամ կի րառ վել որ պես գոր ծիք՝ ան ձին դա տա կան պաշտ պա նու թյուն փաս տա ցի չտրա-
մա դրե լու և վար չա կան ար դա րա դա տու թյու նից հրա ժար վե լու հա մար: Ն ման մո տե ցու մը 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գնա հա տել է որ պես դա տա վա րա կան նոր մե րի մե խա նի կա կան 
ըն կալ ման և կի րառ ման հետևանք, ին չի արդ յուն քում խա թար վում է դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան իրա վուն քի բուն էու թյու նը (տե՛ս Գա գիկ Սի մոն յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա
քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/8117/05/18 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.09.2019 
թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ձևա վոր ված վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լով սույն գոր ծով վար չա կան դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված 
վե ճը՝ գտնում եմ, որ այն են թա կա է դա տա րա նի քննու թյա նը և ընդ դատ յա է վար չա կան 
դա տա րա նին՝ ստորև ներ կա յաց վող պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

6.7. Նախ՝ պետք է ար ձա նագ րել, որ դա տա րան դի մե լու կամ ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լիու թյան իրա վուն քը մար դու՝ սահ մա նա դրաի րա վա կան և մի ջազ գա յին իրա վա կան 
նոր մե րով երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան 
հիմ նա րար իրա վունք նե րի կարևո րա գույն բա ղա դրիչն է (տե՛ս Kreuz v. Poland (28249/95) 
գոր ծով Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 52րդ 
կետ):

Ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան իրա վուն քը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է այս 
կամ այն գոր ծի՝ դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի հետ, քա նի 
որ դա տա րա նը՝ որ պես իրա վա բա նա կան գոր ծեր քննող և լու ծող մար մին, օժտ ված չէ հա-
մընդ հա նուր իրա վա զո րու թյամբ և իր գոր ծա ռույթ նե րին ու խնդիր նե րին հա մա պա տաս-
խան կա րող է քննել և լու ծել միայն իր իրա վա սու թյա նը հանձն ված գոր ծե րը: Այս հան-
գա մանքն առա ջաց նում է, մի կող մից, դա տա րա նի, իսկ մյուս կող մից, իրա վա բա նա կան 
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գոր ծեր քննե լու և լու ծե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող այլ մար մին նե րի (օ րի նակ՝ վար չա կան 
մար մին ներ, առևտ րա յին ար բիտ րաժ և այլն) իրա վա սու թյու նը հստա կո րեն սահ մա նա զա-
տե լու անհ րա ժեշ տու թյուն: Դա տա րա նի և իրա վա բա նա կան գոր ծեր քննե լու ու լու ծե լու 
իրա վա սու թյուն ունե ցող այլ մար մին նե րի իրա վա սու թյու նը տա րան ջա տե լիս կի րառ վում է 
«են թա կա յու թյուն» իրա վա բա նա կան եզ րույ թը. են թա կա յու թյունն իրա վա բա նա կան գոր-
ծե րի այն պի սի հատ կա նիշ է, որի մի ջո ցով պարզ վում է տվյալ գոր ծը քննե լու և լու ծե լու 
իրա վա սու թյուն ունե ցող կոնկ րետ սուբ յեկ տը: Ըստ այդմ, այն գոր ծե րը, որոնց քննու թյունն 
ու լու ծու մը օրեն քով հանձն ված է դա տա րա նի իրա վա սու թյա նը, հա մար վում են դա տա կան 
են թա կա յու թյան գոր ծեր:

Փաս տո րեն, ան ձը կա րող է իրաց նել դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իր իրա վուն քը 
միայն այն դեպ քում, երբ դա տա րա նի առջև վեր ջի նիս բարձ րաց րած հար ցը (որ պես կա-
նոն՝ իրա վուն քի մա սին վե ճը) են թա կա է քննու թյան և լուծ ման դա տա րա նի կող մից: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով օրենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տում սահ մա նել է, որ դա տա րա նը պար տա վոր է մեր ժել հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը, եթե հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նում քննու թյան, իսկ նույն օրենսգրքի 96-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում սահ մա նել է, որ դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի քննու-
թյան ցան կա ցած փու լում կար ճել գոր ծի վա րույ թը, եթե վե ճը են թա կա չէ որևէ դա տա րա-
նում քննու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րից մե կում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կա րող է մերժ վել ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով այն 
դեպ քում, երբ դա տա րան դի մող սուբ յեկ տը հայց հա րու ցե լու իրա վունք առ հա սա րակ չու-
նի, իսկ դա տա րանն իրա վա սու չէ լու ծել իր առջև բարձ րաց ված տվյալ վե ճը (տե՛ս Վա րու
ժան Ավե տիք յանն 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 թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի որո շու մը): Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տում ամ րագրված «որևէ դա տա րան» բա ռա կա պակ ցու թյան ներ քո օրենս-
դի րը նկա տի է ունե ցել, որ վե ճը վե րա պահ ված չէ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծող ընդ հա նուր իրա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված դա տա րան նե րի քննու թյա նը և 
լուծ մա նը: Ն ման 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: Ե թե 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 (տե՛ս «Վեստ» 
ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու
թյան թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի 
որո շու մը):

Այս պի սով, ան ձի կող մից դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցի՝ դա տա րա նի քննու-
թյա նը են թա կա լի նե լու հան գա ման քը հան դի սա նում է հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի ընդ-
հա նուր դրա կան նա խադր յալ, որի առ կա յու թյան դեպ քում միայն անձն իրա վունք ունի իր 
սուբ յեկ տիվ իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խնդրան քով դի մել դա տա րան: Հա կա ռակ 
դեպ քում, այ սինքն՝ գոր ծը դա տա րա նին են թա կա չլի նե լու դեպ քում, անձն իրա վունք չու նի 
հայց հա րու ցել դա տա րա նում, և դա տա րա նը պար տա վոր է վա րույթ չըն դու նել ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մու մը: 

Իր որո շում նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օրենս գիր քը որ դեգ րել է այն կա ռու ցա կար գը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րագրված՝ «հայ ցը են թա կա չէ 
դա տա րա նում քննու թյան» ար տա հա յտու թյու նը և նույն օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տում ամ րագրված՝ «վե ճը են թա կա չէ որևէ դա տա րա նում քննու թյան» ար-
տա հայ տու թյունն ունեն միևնույն նշա նա կու թյու նը, որը հան գում է հետևյա լին. վար չա կան 
դա տա րա նում գործ չի կա րող հա րուց վել, իսկ հա րուց ված գոր ծի վա րույ թը են թա կա է 
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կարճ ման, եթե այդ գոր ծի հիմ քում ըն կած վե ճը (հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած վի ճե-
լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը, հայ ցա դի մու մով դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցը) 
են թա կա չէ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող առա ջին ատ յա նի որևէ (ինչ պես 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան, այն պես էլ մաս նա գի տաց ված) դա տա րա նում քննու թյան: 
Հետևա բար վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա չլի նե լու հիմ քով հայ ցա դի մու-
մի ըն դու նու մը մեր ժե լիս կամ այդ հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս վար չա կան դա տա-
րա նը պար տա վոր է ցույց տալ այն իրա վա կան և փաս տա կան հան գա մանք նե րը, որոնք 
վկա յում են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող առա ջին ատ յա-
նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված բո լոր դա տա րան ներն իրա վա սու 
չեն քննե լու և լու ծե լու տվյալ վե ճը (տե՛ս «Օլիմպ» ար տա դրա կան կոո պե րա տիվն ընդ դեմ 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0998/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի որո շու մը):

6.8. ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րի և սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա դրու մից պարզ վում է, որ 
սույն գոր ծով վար չա կան դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված վե ճը են թա կա է դա տա րա նի 
քննու թյա նը:

Այս պես՝ Ար տա շես Հով հան նիս յա նը, դա տա կան կար գով բո ղո քար կե լով Կենտ րո-
նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րո շու մը, նպա տակ է ունե ցել իրաց նե լու Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի 
նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը, քա նի որ 
Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի նկատ մամբ մի ջամ տու թյու նը (բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիան և կո տո րա-
կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգ նու մը) կա տար վել են հենց Կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման 
հի ման վրա: 

Նշ ված դա տո ղու թյու նը հաս տատ վում է Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի 24.07.2012 
թվա կա նի «Բան կե րի և ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի կող մից բաժ նե տոմ սե րի 
հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե-
տոմ սե րի հետգն ման մա սին» թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան մամբ: Այդ պար զա բան-
ման հա մա ձայն՝ Կենտ րո նա կան բան կի խոր հուր դը գտել է, որ «Բան կե րի և բան կա յին 
գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ բան կի բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման վե րա բեր յալ 
իրա վա կան նոր մե րը կի րա ռե լի են բան կի կա պի տա լի նվա զեց ման նպա տակ հե տապն-
դող բան կի բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Պար զա բան-
մամբ նշվել է, որ Կենտ րո նա կան բան կի խոր հուր դը կեն սա կան է հա մա րում բան կի կամ 
ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան կող մից իր բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման դեպ քում Կենտ-
րո նա կան բան կի խորհր դի կող մից հա մա ձայ նու թյան տրա մադր ման մե խա նիզ մի նույ նա-
կան կի րա ռու մը նաև կոն սո լի դա ցիա յի որոշ ման կա յաց ման և  դրա արդ յուն քում առա ջա-
ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման դեպ քե րում, իսկ «Բան կե րի և բան կա յին 
գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 36-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաս նակ ցու-
թյան հետգն ման հա մար անհ րա ժեշտ է Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի հա մա ձայ նու-
թյու նը: Արդ յուն քում Կենտ րո նա կան բան կի խոր հուր դը պաշ տո նա պես պար զա բա նել է 
հետևյա լը.

«1. Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն հան դի սա ցող բան կե րը և ապա հո վագ րա կան ըն կե
րու թյուն նե րը որ պես կոր պո րա տիվ գոր ծո ղու թյուն իրա վա սու են իրա կա նաց նել իրենց բաժ
նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա և կոն սո լի դա ցիա յի արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ
նե տոմ սե րի պար տա դիր հետգ նում՝ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար ստա
նա լով Կենտ րո նա կան բան կի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը:

2. Կոն սո լի դա ցիա յի ու դրա արդ յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի 
հետգն ման, ինչ պես նաև ֆի նան սա կան կա յու նու թյան և( կամ) բաժ նե տե րե րի իրա վունք նե րի 
ու օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար անհ րա ժեշտ կոր պո րա տիվ այլ գոր ծո ղու
թյուն նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ իր դիր քո րո շու մը Կենտ րո նա կան բան կը տրա մա դրում է 
հիմն վե լով յու րա քանչ յուր դեպ քի առանձ նա հա տուկ փաս տե րի վրա»:
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Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 
թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը, ըստ Կենտ րո նա կան բան կի 
խորհր դի 24.07.2012 թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան ման, փաս տա ցի բա ցա-
սա կան իրա վա բա նա կան հետևանք ներ է առա ջաց րել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի հա մար. 
դրա հի ման վրա տե ղի ունե ցած Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և կո-
տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման արդ յուն քում Ար տա շես Հով հան նիս յա նը զրկվել 
է Ամե րիա բան կի՝ իրեն պատ կա նող 5 բաժ նե տոմ սից:

Հետևա բար, Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու թյու նը կա րող է քննարկ-
ման առար կա դառ նալ դա տա րա նի կող մից: Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան-
կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա-
փու թյան վե րա բեր յալ վե ճը, ըստ էու թյան, վե րա բե րում է Ամե րիա բան կի 5 բաժ նե տոմ սի 
նկատ մամբ Ար տա շես Հով հան նիս յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
հար ցին: Այլ կերպ՝ սույն գոր ծով Ար տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից դա տա րա նի առջև 
բարձ րաց վել է «ի րա վուն քի մա սին վեճ», որը են թա կա է դա տա րա նի քննու թյա նը:

Այ նու հան դերձ, տվյալ դեպ քում Վե րա քննիչ դա տա րա նը Ար տա շես Հով հան նիս յա նի 
հայ ցի են թա կա յու թյան հար ցը լու ծե լիս առաջ նորդ վել է ներ կա յաց ված հայ ցա պա հանջ նե-
րի՝ վի ճարկ ման կամ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման (վար չա կան ակ տի առո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու) հայ ցա-
տե սակ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու չա փա նի շով: Մինչ դեռ հայ ցով ներ կա յաց ված այս 
կամ այն պա հան ջի դա տա կան են թա կա յու թյու նը կապ ված է ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված հայ ցա տե սա կի ճիշտ կամ սխալ ընտ րու թյան 
հետ, այլ դա տա րան դի մող սուբ յեկ տի մոտ հայց հա րու ցե լու իրա վուն քի և դա տա րա նի 
մոտ իր առջև բարձ րաց ված տվյալ վե ճը քննե լու և լու ծե լու իրա վա սու թյան առ կա յու թյան 
կամ բա ցա կա յու թյան հետ: Այ սինքն՝ հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք-
նին չի են թա դրում, որ դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված վե ճը (հայ ցը) են թա կա չէ դա-
տա րա նի քննու թյա նը: Հետևա բար, Ար տա շես Հով հան նիս յա նի հայ ցի՝ վի ճարկ ման կամ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված 
ճա նաչ ման (վար չա կան ակ տի առո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու) հայ ցա տե սակ նե րին չհա մա պա-
տաս խա նե լու հան գա ման քը չի կա րող վճռո րոշ նշա նա կու թյուն ունե նալ ներ կա յաց ված 
հայ ցը դա տա րա նում քննու թյան են թա կա չլի նե լու վե րա բեր յալ եզ րա հան գում կա տա րե լու 
հա մար:

Մ յուս կող մից, տվյալ դեպ քում առ կա չեն այն պի սի իրա վա կան և փաս տա կան հան-
գա մանք ներ, որոնք վկա յում են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր-
ծող առա ջին ատ յա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված դա տա րան ներն 
իրա վա սու չեն քննե լու և լու ծե լու Ար տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից դա տա րա նի առջև 
բարձ րաց ված հար ցը: 

Հետևա բար, սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը՝ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե-
րիա բան կին տրված 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վե-
րաց նե լու կամ առ ոչինչ ճա նա չե լու և հետևանք նե րի վե րաց ման ածանց յալ պա հանջ նե րի 
մա սով, 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 կե տով սահ ման ված՝ վե ճը որևէ դա տա րա նում քննու թյան են թա կա 
չլի նե լու հիմ քով, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

6.9. Ե թե Վե րա քննիչ դա տա րա նը, Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
տրված 30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու կամ 
առ ոչինչ ճա նա չե լու և հետևանք նե րի վե րաց ման ածանց յալ պա հանջ նե րի մա սով սույն 
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լով, են թա դրել է, որ հայ ցի այդ մա սով Ար տա շես Հով հան նիս յանն 
իր դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը չէր կա րող իրաց նել վար չա դա տա վա րա-
կան կար գով, ապա գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու փո խա րեն պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կեր 
վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծող՝ պա հան ջի վե րա հաս ցեագրման ինս տի տու տի 
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կի րա ռու թյու նը վար չա կան դա տա րա նի կող մից ապա հով վե լու ուղ ղու թյամբ: Այդ ճա նա-
պար հով կա րող էր ապա հով վել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քի իրա ցու մը:

Այս պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն իրա վա-
կան դիր քո րո շու մը, որ օրենս դի րը, նպա տակ ունե նա լով վար չա կան ար դա րա դա տու-
թյան հա մա կար գում ապա հո վե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա-
նում արդ յու նա վետ երաշ խա վո րու մը, նա խա տե սել է հայ ցա դի մու մի վե րա հաս ցեագրման 
ինս տի տու տը: Ընդ որում, այս կա ռու ցա կար գը վար չա կան դա տա վա րու թյան հա մա կարգ 
ներդր վեց 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 օրենս գիր 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 ցեագ րե լը սահ մա նե լով որ պես 
վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյուն՝ օրենս դի 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 ընդ դատ յա 
չէ իրեն, այն պատ ճա ռա բան ված որոշ մամբ վե րա հաս ցեագ րում է ըստ ընդ 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 վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու-
նա վետ պաշտ պա նու թյան ապա հով ման կոն վեն ցիոն կար գա վո րում նե րով, պար տա վոր 
է պար զել, թե արդ յոք կոնկ րետ գործն ընդ դատ յա է վար չա կան դա տա րա նին, թե՝ ոչ, և 
գոր ծը վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա չլի նե լու պա րա գա յում վե րա հաս ցեագ րել այն 
ըստ ընդ դա տու թյան՝ դրա նով իսկ ապա հո վե լով ան ձի՝ արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի գործ նա կան իրա կա նաց ման երաշ-
խա վո րու մը:

Փաս տո րեն, օրենս դի 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 ընդ դատ յա 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 ըստ ընդ դա տու թյան վե րա հաս ցեագ րե լու մա սին 
(տե՛ս «Վեստ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա-
կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Հաշ վի առ նե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծող՝ պա հան ջի վե րա հաս ցեագրման 
կա ռու ցա կար գի վե րա բեր յալ վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ գտնում եմ, որ եթե 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը բա ցա ռել է Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին տրված 
30.11.2012 թվա կա նի վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը վե րաց նե լու կամ առ ոչինչ 
ճա նա չե լու և հետևանք նե րի վե րաց ման ածանց յալ պա հանջ նե րի մա սով վար չա կան դա տա
րա նի կող մից սույն գոր ծի քննու թյան հնա րա վո րու թյու նը, ապա պետք է այդ պա հանջ նե րի 
մա սով ոչ թե կար ճեր սույն գոր ծի վա րույ թը, այլ գործն ուղար կեր նոր քննու թյան՝ վար չա կան 
դա տա րա նի կող մից վե րո հիշ յալ պա հանջ նե րը ընդ հա նուր իրա վա սու թյան հա մա պա տաս
խան դա տա րան վե րա հաս ցեագ րե լու գոր ծի քա կազ մը կի րա ռե լու հա մար: 

6.10. Այ նու հան դերձ, գտնում եմ, որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու թյան 
վե րա բեր յալ վե ճը բխում է հան րա յին իրա վա հա րա բե րու թյու նից և ընդ դատ յա է վար չա-
կան դա տա րա նին:

Հիմք ըն դու նե լով «Վեստ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան մտա-
վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա-
բեկ դա տա րա նի 22.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո-
շում նե րը՝ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված 
վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու թյան վե րա բեր յալ վի ճե լի իրա վա-
հա րա բե րու թյունն օժտ ված է հետևյալ հատ կա նիշ նե րով.

1. այդ իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու-
թյուն նե րով օժտ ված սուբ յեկտ է՝ Կենտ րո նա կան բան կը, 
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2. այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րա յին իշ խա նա-
կան լիա զո րու թյամբ օժտ ված սուբ յեկ տի՝ Կենտ րո նա կան բան կի, կող մից Կենտ րո նա կան 
բան կի խորհր դի 24.07.2012 թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան ման հա մա տեքս-
տում իր հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու-
նը. Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս-
կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի 24.07.2012 
թվա կա նի թիվ 8 պաշ տո նա կան պար զա բան ման, Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո-
լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման 
թույլտ վու թյունն է՝ տրված հան րա յին իշ խա նու թյան մարմ նի կող մից իր հան րա յին-իշ խա-
նա կան լիա զո րու թյուն նե րի կի րառ մամբ,

3. այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րա յին շա հի՝ ֆի նան սա կան, այդ թվում՝ 
բան կա յին հա մա կար գի կա յու նու թյան և բ նա կա նոն գոր ծու նեու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
պայ ման ներ ապա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյան, ապա հով ման կա պակ ցու թյամբ (ի րա վա-
հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րա յին շա հի՝ սո ցիալ-ի րա վա կան պրակ տի կա յում 
իրաց մա նը և առար կա յաց մա նը):

Հետևա բար, Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու թյան վե րա բեր յալ վի ճե լի 
իրա վա հա րա բե րու թյու նից բխող սույն գոր ծը՝ առա ջին և երկ րորդ հիմ նա կան պա հանջ-
նե րի և ածանց յալ պա հանջ նե րի մա սով, ընդ դատ յա է վար չա կան դա տա րա նին և են թա կա 
է քննու թյան ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով:

6.11. Սույն հա տուկ կար ծի քի 6.8 և 6.10 կե տե րում կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րից 
հետևում է, որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու պա-
հանջ նե րով վար չա կան դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված գոր ծը ոչ միայն առ հա սա րակ են-
թա կա է դա տա րա նի քննու թյա նը, այլ նաև ընդ դատ յա է վար չա կան դա տա րա նին և պետք 
է քննվի վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Սա կայն Կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման 
իրա վա չա փու թյու նը չի կա րող քննու թյան առնվել վի ճարկ ման կամ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 69-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ճա նաչ ման (վար չա կան 
ակ տի առո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու) հայ ցա տե սակ նե րով:

Այս առու մով տե ղին եմ հա մա րում հի շա տա կել ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի այն դիր քո րո
շու մը, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը, իր խախտ ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա
կով դի մում է վար չա կան դա տա րան, ապա վեր ջի նիս իրա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյու նը պետք է իրա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով 
նա խա տես ված պատ շաճ հայ ցա տե սա կի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի ըստ 
էու թյան քննու թյան և լուծ ման մի ջո ցով: Այ սինքն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում հայց վո
րի պա հան ջը պետք է հա մա պա տաս խա նի օրեն քով սահ ման ված այն հայ ցա տե սա կին բնո
րոշ հայ ցի առար կա յին, որի մի ջո ցով տվյալ վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե րում 
հնա րա վոր է գործ նա կա նում հաս նել ան ձի իրա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պաշտ պա
նու թյան ապա հով մա նը (տե՛ս Վա րու ժան Ավե տիք յանն 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 
թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի 
որո շու մը): 

Գտ նում եմ, որ հան րա յին իրա վա հա րա բե րու թյու նից ծա գող վե ճից բխող սույն գոր ծի 
քննու թյան ու լուծ ման մի ջո ցով Ար տա շես Հով հան նիս յա նի իրա վունք նե րի արդ յու նա վետ 
պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի իրա ցու մը պետք է ապա հով վի դա տա րա նի կող մից գոր ծի փաս
տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու սկզբուն քի կեն սա գործ ման 
մի ջո ցով, որը վար չա կան ար դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ կարևո րա գույն առանձ նա հատ կու
թյուն նե րից մեկն է: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով նշված դա տա վա րա կան սկզբուն քի էու
թյա նը և բո վան դա կու թյա նը, նախ կին որո շում նե րից մե կում նշել է, որ դա տա րա նի կող մից 
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գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու սկզբուն քի էու
թյու նից բխում է, որ այն դեպ քում, երբ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձինք, դի մե լով 
վար չա կան դա տա րան, ճիշտ չեն ընտ րել 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 պել իրենց հայ ցա յին 
պա հանջ նե րը, վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է մատ նան շել ճիշտ հայ ցա պա հանջ նե
րը կամ պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րը՝ առա ջար կե լով հայց վո րին ճշտել ոչ հստակ հայ ցա յին 
պա հանջ նե րը կամ ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով 
(տե՛ս Վա րու ժան Ավե տիք յանն 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 թիվ ՎԴ/3804/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի որո շու մը): ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ հայ ցա տե սա կի ընտ րու թյան սուբ յեկ 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 բեր յալ 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 նանշ ման պար
տա կա նու թյու նը հա մար վում է կա տար ված (տե՛ս Ալեք սանդր Կա րա լովն ընդ 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):

Ընդ հան րաց նե լով վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
մեկ այլ որոշ մամբ հան գել է հետևյալ եզ րա կա ցու թյան.

1) հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք նին չի են թա դրում, որ դա տա-
րա նի առջև բարձ րաց ված վե ճը (հայ ցը) են թա կա չէ դա տա րա նի քննու թյա նը,

2) հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյան դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը 
ոչ թե պետք է որո շում կա յաց նի վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա չլի նե լու 
հիմ քով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 
մա սին, այլ պար տա վոր է առա ջար կել հայց վո րին ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը փո խա րի նել 
պատ շաճ հայ ցա տե սա կով (մատ նան շել ճիշտ հայ ցա տե սա կը),

3) ե թե հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով նա խա տես-
ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյան և վար չա կան դա տա րա նի կող-
մից պատ շաճ հայ ցա տե սա կի մատ նանշ ման պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տար ման 
պայ ման նե րում հայց վո րը շա րու նա կում է պնդել իր կող մից ներ կա յաց ված սկզբնա կան ոչ 
ճիշտ հայ ցա պա հան ջը, ապա դա տա րա նը պար տա վոր է կա յաց նել այդ հայ ցա պա հան ջի 
շրջա նակ նե րում հա րուց ված վար չա կան գոր ծի հե տա գա ճա կա տա գի րը լու ծող դա տա կան 
ակտ (տե՛ս Գա գիկ Մաթևոս յանն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան թիվ 
ՎԴ/0229/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգրյա լը՝ գտնում եմ, որ տվյալ դեպ քում Դա տա րա նը պար տա-
վոր էր կա տա րել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու 
սկզբուն քից բխող՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին օժան դա կե լու իր պար տա կա նու-
թյու նը, այն է՝ առա ջար կել Ար տա շես Հով հան նիս յա նին ներ կա յաց նե լու տվյալ վի ճե լի իրա-
վա հա րա բե րու թյու նից բխող և օրեն քով նա խա տես ված պատ շաճ հայ ցա տե սա կի հայ ցի 
առար կա յին բնո րոշ հայ ցա պա հանջ: Այ սինքն՝ Դա տա րա նը պար տա վոր էր առա ջար կել 
Ար տա շես Հով հան նիս յա նին հստա կեց նել իր հայ ցա պա հանջն այն պես, որ այն հա մա պա-
տաս խա նի վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նից բխող պատ շաճ հայ ցա տե սա կին (մատ նան-
շել ճիշտ հայ ցա տե սա կը), քա նի որ Ար տա շես Հով հան նիս յա նին կող մից ներ կա յաց ված ոչ 
ճիշտ հայ ցա պա հան ջը չի կա րող ապա հո վել վեր ջի նիս իրա վունք նե րի արդ յու նա վետ դա-
տա կան պաշտ պա նու թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Ավե լին՝ Դա տա րա նը 
պար տա վոր էր Ար տա շես Հով հան նիս յա նին ոչ միայն հայտ նել ներ կա յաց ված հայ ցա պա-
հան ջի հստա կեց ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին, այլ նաև պատ շաճ կար գով մատ նան շել 
այն ճիշտ հայ ցա տե սա կը, որի մի ջո ցով Ար տա շես Հով հան նիս յա նը կա րող էր իրաց նել իր 
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իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով:

Մինչ դեռ Դա տա րա նը պատ շաճ կեր պով չի կա տա րել գոր ծի փաս տա կան հան գա-
մանք ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու սկզբուն քից բխող՝ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րին օժան դա կե լու իր վե րոգրյալ պար տա կա նու թյու նը, ինչն ան տես վել է Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Գտ նում եմ, որ սույն գոր ծով Ար տա շես Հով հան նիս յա նի իրա վունք նե րի և ազա տու-
թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրաց ման հա մար ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ճիշտ հայ ցա տե սա կը պար զե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ելա կետ ըն դու նել Ար տա շես Հով հան նիս յա նի և Կենտ րո նա կան 
բան կի միջև առ կա վե ճը, դրա էու թյունն ու բո վան դա կու թյու նը: 

Հիմք ըն դու նե լով Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա-
նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա բա նա կան բնույ թի և  դրա 
առա ջաց րած իրա վա բա նա կան հետևանք նե րի վե րա բեր յալ սույն հա տուկ կար ծի քի 6.5 
և 6.8 կե տե րում կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտնում եմ, որ թեև այդ փաս տա թուղ-
թը, չու նե նա լով վար չա կան ակ տին բնո րոշ բո լոր հատ կա նիշ նե րը, չի կա րող հա մար վել 
վար չա կան ակտ, սա կայն այն փաս տա ցի իրա վա բա նա կան հետևանք ներ է առա ջաց րել 
Ար տա շես Հով հան նիս յա նի հա մար: Բանն այն է, որ թե՛ Կենտ րո նա կան բան կը, թե՛ Ամե-
րիա բան կը իրենց վար քագ ծով ըն դու նել են, որ Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի-
դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր-
ծըն թա ցի իրա վա չա փու թյու նը պայ մա նա վոր ված է հենց Կենտ րո նա կան բան կի կող մից 
Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման 
առ կա յու թյամբ: Փաս տո րեն, ան կախ այն հան գա ման քից, որ Կենտ րո նա կան բան կի կող-
մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո-
շու մը վար չա կան ակտ չէ, դրա հի ման վրա տե ղի ունե ցած Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե-
րի կոն սո լի դա ցիա յի և կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման արդ յուն քում Ար տա շես 
Հով հան նիս յա նը զրկվել է Ամե րիա բան կի՝ իրեն պատ կա նող 5 բաժ նե տոմ սից:

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով խնդրո առար կա վե ճի էու թյունն ու բո վան դա կու թյու-
նը՝ գտնում եմ, որ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման՝ դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման 
հնա րա վո րու թյուն տվող 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, որով 
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 6668րդ հոդ ված
նե րին հա մա պա տաս խան։ Նշ ված հայ ցա տե սա կի մի ջո ցով Ար տա շես Հով հան նիս յա նը 
կա րող է պա հան ջել ճա նա չել Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին՝ վեր ջի նիս 
բաժ նե տոմ սե րի հա մախմբ ման (կոն սո լի դա ցիա յի) և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո-
րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն մա նը դրա կան վե րահս կո ղա կան դիր քո րո շում (հա մա-
ձայ նու թյուն) տրված լի նե լու իրա վա հա րա բե րու թյան բա ցա կա յու թյու նը՝ դրա նով իսկ, ըստ 
էու թյան, դա տա կան քննու թյան առար կա դարձ նե լով սույն գոր ծով վե ճի առար կա՝ Կենտ-
րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու թյու նը:

6.12. Ամ փո փե լով վե րոգրյալ փաս տա կան և իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտնում 
եմ, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը չէր կա րող կարճ վել վե ճը որևէ դա տա րա նում 
քննու թյան են թա կա չլի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով կար-
ճե լով սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը՝ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 
30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր կամ 
առո չինչ ճա նա չե լու և ածանց յալ պա հանջ նե րի մա սով, վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի 
հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող հայ ցա տե սակ նե րը կար գա վո րող դա տա վա րա կան կա նոն-
նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րել է չա փա զանց ձևա կան (ֆոր մալ) մո տե ցում, որի արդ յուն քում 
Ար տա շես Հով հան նիս յա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը սահ մա նա փակ վել է 
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այն աս տի ճան, որ խա թար վել է ար դար դա տա քննու թյան և դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վունք նե րի բուն էու թյու նը:

Հետևա բար, գտնում եմ, որ սույն գոր ծով Ար տա շես Հով հան նիս յա նի իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու-
նից բխող ճիշտ հայ ցա տե սա կը հայց վո րին պատ շաճ կար գով մատ նան շե լու և այդ պար-
տա կա նու թյան կա տա րու մից հե տո սույն գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը որո շե լու նպա տա կով 
գոր ծը՝ Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե-
րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րո շումն ան վա վեր կամ առո չինչ ճա նա չե լու և ածանց յալ 
պա հանջ նե րի մա սով, անհ րա ժեշտ է ուղար կել նոր քննու թյան: Գոր ծի նոր քննու թյան ըն-
թաց քում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է Ար տա շես Հով հան նիս յա նին մատ նան շել 
վեր ջի նիս իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի 
արդ յու նա վետ իրաց ման հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման-
ված ճիշտ հայ ցա տե սա կը՝ 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 ցը: Վար չա կան դա տա րա նի մատ նան շած հայ-
ցա տե սա կը հայց վո րի կող մից ըն դուն վե լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր 
է շա րու նա կել գոր ծի քննու թյու նը՝ փո փոխ ված հայ ցա պա հան ջին հա մա պա տաս խա նող 
ճիշտ հայ ցա տե սա կին բնո րոշ կա նոն նե րով: Իսկ հայց վո րի կող մից սկզբնա կան հայ ցա-
պա հան ջը պնդե լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է կա յաց նել այդ հայ ցա-
պա հան ջի շրջա նակ նե րում հա րուց ված վար չա կան գոր ծի հե տա գա ճա կա տա գի րը լու ծող 
դա տա կան ակտ՝ այդ թվում նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 81-րդ հոդ-
վա ծով սահ ման ված վե րա հաս ցեագրման գոր ծի քա կազ մի կի րառ մամբ: 

6.13. Ան դրա դառ նա լով Ար տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից սույն գոր ծով ներ կա յաց-
ված եր րորդ հիմ նա կան հայ ցա պա հան ջին՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1ին կե տի 
փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին, պետք է ար ձա նագ րել, որ այն Դա-
տա րա նի կող մից քննու թյան առար կա չի դարձ վել որ պես հիմ նա կան պա հանջ: Դա տա-
րա նը, առանց ան դրա դառ նա լու այդ պա հան ջի իրա վա չա փու թյան ինք նու րույն հիմ քե րին, 
բա վա րա րել է այն՝ որ պես ածանց յալ պա հանջ: Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա-
տա րա նի վճի ռը և մեր ժե լով (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1ին կե տի փո փո խու
թյան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը, նշել է, որ Ամե րիա բան կի կող մից իր 
բաժ նե տոմ սե րի հա մախմ բում (կոն սո լի դա ցիա) իրա կա նաց նե լու, ինչ պես նաև դրա արդ-
յուն քում առա ջա ցող կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րը հետ գնե լու հա մար Կենտ րո նա կան 
բան կի կող մից որևէ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է: 
Ուս տի, ըստ Վե րա քննիչ դա տա րա նի, Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո-
փո խու թյան գրան ցու մը չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո-
րոշ ման բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

Գտ նում եմ, որ (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1ին կե տի փո փո խու թյան գրան
ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում չի կա րող քննվել որ պես 
հիմ նա կան հայ ցա պա հանջ: Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու-
թյան գրանց ման իրա վա չա փու թյու նը սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում կախ ված է Ամե րիա-
բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և  դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին 
բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման ողջ գոր ծըն թա ցի իրա վա չա փու թյու նից, որն էլ իր հեր թին 
պայ մա նա վոր ված է Կենտ րո նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին 
տրված վե րահս կո ղա կան դրա կան դիր քո րոշ ման իրա վա չա փու թյամբ: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով (3) Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու մա սին հիմ նա կան պա հան ջը են թա կա է մերժ ման, քա նի որ առանց Կենտ րո-
նա կան բան կի կող մից Ամե րիա բան կին 30.11.2012 թվա կա նին տրված վե րահս կո ղա կան 
դրա կան դիր քո րոշ ման, ինչ պես նաև Ամե րիա բան կի բաժ նե տոմ սե րի կոն սո լի դա ցիա յի և 
 դրա արդ յուն քում առա ջա ցած կո տո րա կա յին բաժ նե տոմ սե րի հետգն ման գոր ծըն թա ցի 
ոչ իրա վա չա փու թյան հաս տատ ման՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո-
փո խու թյան գրան ցու մը սույն գոր ծով չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել: Հատ կան շա կան է 
նաև այն հան գա ման քը, որ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1-ին կե տի փո փո խու թյան 
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գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը սույն գոր ծով հայց վո րի կող մից ներ կա յաց-
ված է և՛ որ պես ածանց յալ և՛ որ պես հիմ նա կան պա հանջ:

Այս պի սով, գտնում եմ, որ Վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա չափ կեր պով է մեր ժել Ար-
տա շես Հով հան նիս յա նի կող մից սույն գոր ծով ներ կա յաց ված եր րորդ հիմ նա կան հայ ցա-
պա հան ջը՝ Ամե րիա բան կի կա նո նա դրու թյան 4.1ին կե տի փո փո խու թյան գրան ցումն ան վա
վեր ճա նա չե լու մա սին, և այդ մա սով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը պետք է թողն վի 
օրի նա կան ուժի մեջ՝ սույն հա տուկ կար ծի քի 6.13-րդ կե տում նշված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով:

ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ե. Խունդ կար յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան  
դա տա րա նի որո շում 

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1495/05/17  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1495/05/17
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Պո ղոս յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Բա բա յան 

Ա. Թով մաս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ 

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով «Գ ԸՆԴ Հ ՊԱՐՏՆԵՐՍ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ 

Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Էռ նեստ Աբել յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար-
չա կան դա տա րա նի 14.05.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ընդ դեմ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Կենտ րո նի հար կա-
յին տես չու թյան (այ սու հետ՝ Տես չու թյուն)՝ վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-
ջի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

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 Տես չու թյան 

22.12.2016 թվա կա նի թիվ 1011151 վար չա կան ակ տը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ծա տուր յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

20.03.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 14.05.2019 

թվա կա նի որոշ մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
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վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, և Դա տա րա նի 20.03.2018 վճի ռը բե կան վել ու փո փոխ-
վել է՝ հայ ցը մերժ 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 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.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 19.12.2012 թվա կա նին ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 

01.01.2018 թվա կա նին) «Շր ջա նա ռու թյան հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 4րդ հոդ վա ծը, իրա վա
հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 4րդ և 68րդ 
հոդ ված նե րը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
37րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, «Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 11րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27րդ և 29
րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ բա ցի վե րա քննիչ բո ղո քով վի ճարկ ված փաս-
տարկ նե րից, Դա տա րա նի վճռում տեղ են գտել նաև այլ փաս տարկ ներ, որոնք Տես չու թյու-
նը չի վի ճար կել:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ «Շր ջա նա ռու թյան հար կի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 4-րդ կե տի «բ» են թա կե տի կի րառ ման հա մար էա կան 
պայ ման է հան դի սա նում ոչ թե ըն կե րու թյան մաս նա կից հան դի սա նա լը, այլ՝ բաժ նե մա-
սի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պատ կա նե լիու թյու նը, քա նի որ մեկ նա բան վող դրույ թում 
օգ տա գործ վում է «բաժ նե մա սը պատ կա նում է» եզ րույ թը՝ «մաս նա կի ցը հան դի սա նում է» 
եզ րույ թի փո խա րեն:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ որ պես զի ան ձը հա մար վի ըն կե րու թյան 
մաս նա կից, վեր ջինս պետք է գրանց ված լի նի որ պես այդ պի սին և հան դի սա նա բաժ նե մա-
սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք ունե ցող անձ: Տվ յալ դեպ քում Պա րույր Էֆենդ-
յա նը 19.12.2014 թվա կա նի դրու թյամբ չի ունե ցել բաժ նե մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վունք, ուս տի վեր ջինս 19.12.2014 թվա կա նի դրու թյամբ չէր կա րող հան դի սա նալ մաս-
նա կից՝ ան կախ որ պես այդ պի սին գրանց ված մնա լու փաս տից:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ Ըն կե րու թյու նը ոչ միայն չի ըն դու նել 
Պա րույր Է ֆենդ յա նի՝ «Որ դի Ռա ֆա յել» ՍՊԸ-ի կա նո նա դրա կան կա պի տա լի 100 տո կոս 
փա յա բա ժին ունե նա լու հան գա ման քը, այլ նաև այդ մա սին իր ան տեղ յա կու թյունն է հայտ-
նել Դա տա րա նին:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե-
տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գա հի 01.11.2016 թվա կա նի թիվ Ս-1775-Ա հրա մա նը 
որևէ տե ղե կու թյուն չի պա րու նա կում ստուգ ման ժամ կե տը եր կա րաձ գե լու անհ րա ժեշ տու-
թյան մա սին, միա ժա մա նակ Դա տա րան չի ներ կա յաց վել թիվ Ս-1775-Ա հրա մա նի հիմ քում 
դրված՝ Տես չու թյան գլխա վոր հար կա յին տե սուչ Ա. Ալախ վերդ յա նի և մյուս նե րի 31.10.2016 
թվա կա նի զե կու ցա գի րը:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ ստուգ ման ժամ կե տի եր կա րաձ գու մը և 
ըն թաց քի կա սե ցու մը պայ մա նա վոր ված է եղել մեկ հան գա ման քով, մինչ դեռ ստուգ ման 
ժամ կե տի եր կա րաձգ ման հիմ քե րը և ստուգ ման ըն թաց քի կա սեց ման հիմ քե րը տար բեր-
վում են, որի պայ ման նե րում ստուգ ման ժամ կե տի եր կա րաձգ ման և ըն թաց քի կա սեց-
ման հա մար անհ րա ժեշտ են առնվազն եր կու տար բեր հիմ քեր հան դի սա ցող հան գա-
մանք ներ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել նաև, որ Տես չու թյունն ստուգ ման ըն թաց քը 
կա սեց նե լուց հե տո օրեն քով նա խա տես ված կար գով չի վերսկ սել այն, մաս նա վո րա պես՝ 
չի կա յաց րել ստուգ ման ըն թաց քը վերսկ սե լու մա սին հրա ման և բ նա կա նա բար, չի հանձ-
նել այն Ըն կե րու թյա նը:
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Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 14.05.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 20.03.2018 
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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը.
1) 19.12.2014 թվա կա նին կնքված «Բաժ նե մա սի առու վա ճառ քի» պայ մա նագ րի հա մա-

ձայն՝ Պա րույր Է ֆենդ յանն Ըն կե րու թյու նում սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա-
նող Ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի իր բաժ նե մա սի 100 տո կո սը (բաժ նե մա սի 
չա փը՝ 50 տո կոս) վա ճա ռել է Հեր մի նե Գ րի գոր յա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 94),

2) ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի իրա վա բա նա կան 
ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան է լեկտ րո նա յին քաղ ված քի տե ղե կու-
թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Հեր մի նե Կա մո յի Գ րի գոր յանն Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի 
գրան ցա մատ յա նում որ պես մաս նա կից գրանց վել է 19.11.2015 թվա կա նին։ Նույն օրն Ըն-
կե րու թյան մաս նա կից նե րի գրան ցա մատ յա նից դուրս է եկել Պա րույր Է ֆենդ յա նը (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 85),

3) «Շր ջա նա ռու թյան հարկ վճա րող հա մար վե լու վե րա բեր յալ» Ըն կե րու թյան հայ տա-
րա րու թյու նը՝ 01.01.2015 թվա կա նից շրջա նա ռու թյան հարկ վճա րող հա մար վե լու վե րա բեր-
յալ, է լեկտ րո նա յին եղա նա կով ուղարկ վել է հար կա յին մար մին (հա տոր 1-ին, 63-64),

4) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գա հի 
31.08.2016 թվա կա նի թիվ 1011151 հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ Տես չու թյան աշ խա տա կից-
ներ Ար սեն Ալախ վերդ յա նին, Ար մեն Պետ րոս յա նին և Հայկ Կա րա պետ յա նին հանձ նա-
րար վել է Ըն կե րու թյու նում անց կաց նել ՀՀ օրենս դրու թյամբ հար կա յին մարմ նին վե րա-
պահ ված իրա վա սու թյան սահ ման նե րում տնտես վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյան ոլոր-
տում օրեն քի և այլ իրա վա կան ակ տե րի հի ման վրա հար կա յին մար մին ներ կա յաց ված 
հաշ վետ վու թյուն նե րի, հաշ վարկ նե րի և այլ փաս տաթղ թե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը 
պար զե լու, ՀՀ օրենք նե րի և այլ իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ-
մամբ պե տա կան հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով բյու ջեի հետ փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի և հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող ՀՀ օրենս դրու թյան առան ձին 
պա հանջ նե րի կա տար ման ճշտու թյան ստու գում, որն ընդգրկել է շա հու թա հար կի գծով՝ 
09.02.2012 թվա կա նից մինչև 31.12.2015 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը, իսկ ավե լաց-
ված ար ժե քի հար կի գծով՝ 09.02.2012 թվա կա նից մինչև 30.06.2016 թվա կա նը։ Ս տուգ ման 
ժամ կետ է սահ ման վել մինչև 15 անընդ մեջ աշ խա տան քա յին օր։ Ս տուգ ման հիմք է նշվել 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա-
սին» ՀՀ օրեն քը։ Հանձ նա րա րագ րի վրա առ կա է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Վ. Դա բաղ յա-
նի ստո րագ րու թյու նը՝ հանձ նա րա րագ րի մեկ օրի նակն ստա նա լու և ստու գու մը 13.10.2016 
թվա կա նին փաս տա ցի սկսվե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-8, 45-46),

5) Տես չու թյան հար կա յին հսկո ղու թյան բաժ նի գլխա վոր հար կա յին տե սուչ Ա. Ալախ-
վերդ յա նի և հար կա յին տե սուչ Դ. Ավե տիս յա նի կող մից ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն-
թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գահ Վ. Հա րու թյուն յա նին ներ կա յաց վել է 
31.10.2016 թվա կա նի զե կու ցա գիր, որով վեր ջի նիս խնդրել են կար գա դրել ստուգ ման ըն-
թաց քը 10 աշ խա տան քա յին օրով եր կա րաձ գե լու և 03.11.2016 թվա կա նից 30 աշ խա տան քա-
յին օրով կա սեց նե լու վե րա բեր յալ (հա տոր 1-ին գ.թ. 82),

6) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գա-
հի 01.11.2016 թվա կա նի թիվ Ս-1775-Ա հրա մա նով Ըն կե րու թյու նում ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գա հի 31.08.2016 թվա կա նի թիվ 
1011151 հանձ նա րա րագ րով իրա կա նաց վող բյու ջեի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ճշտու-
թյան ստուգ ման ժամ կե տը եր կա րաձգ վել է մինչև 10 անընդ մեջ աշ խա տան քա յին օր։ Նույն 
հրա մա նով ստու գու մը կա սեց վել է նույն թվա կա նի նո յեմ բե րի 3-ից 15 աշ խա տան քա յին 
օրով: Տվ յալ հրա մա նի մեկ օրի նա կը Վ. Դա բաղ յա նը ստա ցել է 02.11.2016 թվա կա նին 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 83-84),
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7) 13.12.2016 թվա կա նին կազմ վել է թիվ 1011151 ակ տի նա խա գի ծը, որով խախ տում ներ 
են ար ձա նագրվել 1. «Շա հու թա հարկ» և 4. «Ավե լաց ված ար ժե քի հարկ» կե տե րում։ Նա-
խագ ծի վրա առ կա է Ըն կե րու թյան տնօ րե նի կող մից 14.12.2016 թվա կա նին կա տար ված 
գրա ռու մը՝ դրա վե րա բեր յալ առար կու թյուն ներ ունե նա լու և  դրանք սահ ման ված ժամ կե-
տում ներ կա յաց նե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 77-82),

8) 22.12.2016 թվա կա նին կազմ վել է Տես չու թյան թիվ 1011151 ակ տը, որով խախ տում ներ 
են ար ձա նագրվել «1. Շա հու թա հարկ» և «4. Ավե լաց ված ար ժե քի հարկ» կե տե րում։

Ակ տի «1. Շա հու թա հարկ» կե տում որ պես խախտ ման նկա րագ րու թյուն ար ձա նագրվել 
է.

«Ներ կա յաց ված սկզբնա կան հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի ստուգ մամբ պարզ-
վեց, որ ըն կե րու թյու նը սույն ակ տի «ԱԱՀ-ի» բաժ նում ներ կա յաց ված հիմ քե րով 2015 թ.-ին 
պետք Է հան դի սա նար ԱԱՀ վճա րող և հար կա յին մար մին պետք Է ներ կա յաց ներ «Ռե-
զի դեն տի կող մից շա հու թա հար կի հաշ վարկ ման և վ ճար ման կար գի մա սին» ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ 
պե տի 02.04.2005 թ.-ի թիվ 1-05/7-Ն հրա հան գը հաս տա տե լու մա սին հրա մա նի հա վել-
վա ծով նա խա տես ված շա հու թա հար կի հաշ վարկ, որը ըն կե րու թյան կող մից չի կա տար-
վել։ Ս տուգ մամբ պարզ վել է, որ ըն կե րու թյան 2015 թ.-ի հա մա խառն եկա մու տը կազ մում 
է 9.815.300 ՀՀ դրամ, նվա զեց վող ծախ սե րը 1.292.610 ՀՀ դրամ, իսկ հարկ վող շա հույ թը 
8.522.690 ՀՀ դրամ։ «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 33-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն 
հաշ վարկ վում է շա հու թա հարկ 20% դրույ քա չա փով, որը կազ մում է 1.704.538 ՀՀ դրամ։ 
«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն հարկ վճա րող նե րի (հար կա յին 
գոր ծա կալ նե րի) կող մից հար կա յին մար մին կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին 
ներ կա յաց վող հաշ վար կը (հայ տա րա րա գի րը, հաշ վետ վու թյու նը) հար կա յին օրենս դրու-
թյամբ սահ ման ված ժամ կե տից ուշ ներ կա յաց վե լու կամ չներ կա յաց վե լու դեպ քում այդ 
ժամ կե տին հա ջոր դող յու րա քանչ յուր 15 լրա ցած օր վա հա մար հարկ վճա րո ղից (հար կա-
յին գոր ծա կա լից) գանձ վում Է տու գանք՝ հաշ վարկ ված հար կի ընդ հա նուր գու մա րի 5 տո-
կո սի չա փով գու մա րով 1.278.404 ՀՀ դրամ։ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն հար կի վճա րու մը սահ ման ված ժամ կետ նե րից ուշաց նե լու դեպ քում ժամ կե-
տանց յու րա քանչ յուր օր վա հա մար հարկ վճա րո ղը (հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման-
ված դեպ քե րում՝ հար կա յին գոր ծա կա լը) վճա րում է տույժ՝ ժա մա նա կին չմուծ ված հար-
կի գու մա րի 0,15 տո կո սի չա փով գու մա րով 249.491 ՀՀ դրամ։ Այս պի սով շա հու թա հար կի 
գծով լրա ցու ցիչ են թա կա է գանձ ման բյու ջե 3.232.433 ՀՀ դրամ»։

Ակ տի «4. Ավե լաց ված ար ժե քի հարկ» կե տում ար ձա նագրվել է հետևյա լը. 
«Ըն կե րու թյան կող մից 27.01.2015 թ.-ին Կենտ րո նի ՀՏ է ներ կա յաց վել 2015 թ.-ի «Շր ջա-

նա ռու թյան հարկ վճա րող հա մար վե լու վե րա բեր յալ» հայ տա րա րու թյուն, որով ըն կե րու-
թյու նը 01.01.2015 թ.-ից իրեն ճա նա չել է շրջա նա ռու թյան հարկ վճա րող և 2015 թ.-ի հա մար 
ՀՏ է ներ կա յաց րել շրջա նա ռու թյան հար կի հաշ վարկ ներ։ Սա կայն ներ կա յաց ված սկզբնա-
կան հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րի ստուգ մամբ և ըստ ՀՀ Ար դա րա դա տու թյան նա-
խա րա րու թյան իրա վա բա նա կան ան ձանց պետ. ռե գիստ րի Է լեկտ րո նա յին հա մա կար գով 
ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի պարզ վել է, որ ըն կե րու թյու նը 2015 թ.-ին հա մար վում Է ԱԱՀ 
վճա րող՝ «Շր ջա նա ռու թյան հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 4-րդ մա-
սի հա մա ձայն։ Մաս նա վո րա պես «Գ ԸՆԴ Հ ՊԱՐՏՆԵՐՍ» ՍՊԸ-ի 50% բաժ նե տեր Է հա-
մար վել քա ղա քա ցի Պա րույր Է ֆենդ յա նը, ում միա ժա մա նակ պատ կա նել է նաև «ՈՐԴԻ 
ՌԱՖԱՅԵԼ» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ 00813882) կա նո նա դրա կան /բաժ նե հա վաք/ կա պի տա լի 100% 
փա յա բա ժի նը։ Արդ յուն քում ըն կե րու թյու նը 2015 թ.-ին հա մար վե լով ԱԱՀ վճա րող ՀՏ չի 
ներ կա յաց րել ԱԱՀ-ի հաշ վարկ ներ։ «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն ԱԱՀ-ով հարկ վող օբ յեկտ է հա մար վում ՀՀ տա րած քում ԱԱՀ վճա րող նե րի կող մից 
իրա կա նաց ված «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ապ րանք նե րի 
մա տա կա րա րում և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում հա մար վող բո լոր գոր ծարք նե րի նույն 
օրեն քի 8-րդ հոդ վա ծով որոշ վող ԱԱՀ-ով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը, որի նկատ մամբ 
ըն կե րու թյու նը 2015 թ.-ի հա մար «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 20% դրույ քա-
չա փով պետք է հաշ վար կեր ԱԱՀ և «ԱԱՀ-ի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23-րդ հոդ վա ծով սահ ման-
ված կար գով այն վճա րեր բյու ջե, ին չը ըն կե րու թյան կող մից չի կա տար վել։ Ս տուգ մամբ 
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պարզ վեց, որ ըն կե րու թյան ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք նե րի հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը 
կազ մում է 9.815.300 ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ 1-ին եռամս յա կում 0 դրամ, 2-րդ  եռամս յա կում 
0 դրամ, 3-րդ  եռամս յա կում 0 դրամ, 4-րդ  եռամս յա կում 9.815.300 ՀՀ դրամ, որոնց նկատ-
մամբ 20% դրույ քա չա փով պետք է հաշ վար կեր ԱԱՀ։ Արդ յու նքում ըն կե րու թյան 2015 թ.-ի 
հարկ վող շրջա նա ռու թյան նկատ մամբ հաշ վարկ ված ԱԱՀ-ի գու մա րը կազ մում է 1.963.060 
ՀՀ դրամ, այդ թվում 1-ին եռամս յա կում 0 դրամ, 2-րդ  եռամսյակում 0 դրամ, 3-րդ  եռամս-
յա կում 0 դրամ, 4-րդ  եռամս յա կում 1.963.060 ՀՀ դրամ։ 2015 թ.-ի հարկ վող շրջա նա ռու-
թյան նկատ մամբ հաշ վարկ ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րից հաշ վանց ման են թա կա գու մար չի 
առա ջա նում։ Ըն դա մե նը 2015 թ.-ին բյու ջե վճար ման է են թա կա 1.963.060 ՀՀ դրամ ԱԱՀ, 
այդ թվում 1-ին եռամս յա կում 0 դրամ, 2-րդ  եռամս յա կում 0 դրամ, 3-րդ  եռամս յա կում 0 
դրամ, 4-րդ  եռամս յա կում 1.963.060 ՀՀ դրամ։ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 24-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն հարկ վճա րող նե րի (հար կա յին գոր ծա կալ նե րի) կող մից հար կա յին մար-
մին կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ կա յաց վող հաշ վար կը (հայ տա րա-
րա գի րը, հաշ վետ վու թյու նը) հար կա յին oրենս դրու թյամբ սահ ման ված ժամ կե տից 2 ամ սից 
ավե լի ուշ ներ կա յաց վե լու կամ չներ կա յաց վե լու դեպ քում այդ ժամ կե տին հա ջոր դող յու-
րա քանչ յուր 15 oրվա հա մար հարկ վճա րո ղից (հար կա յին գոր ծա կա լից) գանձ վում է տու-
գանք (նաև ստուգ ման ակ տով)՝ վճար ման են թա կա հար կի ընդ հա նուր գու մա րի 5 տո կո սի 
չա փով գու մա րով 1.963.060 ՀՀ դրամ, այդ թվում 1-ին եռամս յա կում 0 դրամ, 2-րդ  եռամս-
յա կում 0 դրամ, 3-րդ  եռամս յա կում 0 դրամ, 4-րդ  եռամս յա կում 1.963.060 ՀՀ դրամ։ «Հար-
կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն հար կի վճա րու մը սահ ման ված ժամ-
կետ նե րից ուշաց նե լու դեպ քում ժամ կե տանց յու րա քանչ յուր օր վա հա մար հարկ վճա րո ղը 
(հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում՝ հար կա յին գոր ծա կա լը) վճա րում է 
տույժ՝ ժա մա նա կին չմուծ ված հար կի գու մա րի 0,15 տո կո սի չա փով գու մա րով 587.622 ՀՀ 
դրամ (հաշ վի առած 20.01.2016 թ.-ին զրո յաց ված ԱԱՀ-ի գծով դե բե տա յին գե րավ ճա րը)։ 
Այս պի սով ԱԱՀ-ի գծով ըն կե րու թյու նից են թա կա Է գանձ ման բյու ջե ըն դա մե նը 4.513.742 
ՀՀ դրամ» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-15), 

9) Սույն գոր ծի նյու թե րում առ կա չէ որևէ ապա ցույց առ այն, որ Պա րույր Է ֆենդ յա նը 
«Որ դի Ռա ֆա յել» ՍՊԸ-ում ունե ցել է 20 տո կոս կամ ավե լի չա փով բաժ նե մաս:

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 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ 
առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, այն իմաս-
տով, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, իրա վա հա րա բե րու-
թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի խախ տում, որի արդ յուն քում էլ խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը: 

4.1. Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու
մը, նախևա ռաջ անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, 
թե սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նը հա մար վում է արդ յո՞ք ավե լաց
ված ար ժե քի հարկ վճա րող, եթե դրա միակ մաս նա կի ցը, ում միա ժա մա նակ պատ կա նում 
է մեկ այլ ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի 20 տո կո սից ավել բաժ նե մա սը, մինչև 
հաշ վե տու տար վա սկիզ բը վա ճա ռել է առա ջին ըն կե րու թյու նում իրեն պատ կա նող 20 տո
կո սից ավել բաժ նե մա սը, սա կայն մինչև հաշ վե տու տար վա սկիզ բը բաժ նե մա սի օտար ման 
պայ մա նագ րից բխող իրա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում չի կա տար վել:

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 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 (գանձ վում) է 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 555

պե տա կան բյու ջե՝ ապ րանք նե րի ներ մուծ ման, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում դրանց ար տա դրու թյան ու շրջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման բո լոր փու լե րում:

Նույն օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն 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:

Նույն օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ վճա րող է հա մար վում որ պես 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող գրանց ված կամ ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծու նեու թյուն վա րե լու իրա վունք ունե ցող իրա վա բա նա կան ան ձը, օտա րերկր յա 
կազ մա կեր պու թյան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված մաս նաճ յու ղը (ան-
կախ ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն հան դի սա նա լու հան գա ման քից), նո տա րը կամ 
ան հատ ձեռ նար կա տե րը՝ տվյալ օրա ցու ցա յին տար վա հուն վա րի 1-ից մինչև տվյալ օրա-
ցու ցա յին տար վա ավար տը, օրա ցու ցա յին տար վա ըն թաց քում նոր ստեղծ ված (պե տա-
կան գրան ցում ստա ցած, որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր հաշ վառ ված կամ որ պես նո տար 
նշա նակ ված) ան ձի հա մար՝ պե տա կան գրանց ման կամ որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր 
հաշ վառ ման կամ որ պես նո տար նշա նակ ման օր վա նից մինչև տվյալ օրա ցու ցա յին տար-
վա ավար տը, (...): 

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Շր ջա նա ռու թյան 
հար կի 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 թյու նում շրջա նա ռու թյան հար կի հաշ վարկ ման և վ ճար ման հետ 
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նում է վճա րող նե րի շրջա նա կը, շրջա նա ռու թյան 
հար կի դրույ քա չա փե րը, հաշ վարկ ման և վ ճար ման կար գե րը:

Նույն օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ շրջա նա ռու թյան հար կը օրեն քով 
սահ ման ված կար գով, չա փե րով ու ժամ կետ նե րում առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի և նո տար նե րի կող մից իրա կա նաց վող գոր ծու նեու թյան հա-
մար պե տա կան բյու ջե վճար վող՝ ավե լաց ված ար ժե քի հար կին (ԱԱՀ) և (կամ) շա հու թա-
հար կին փո խա րի նող հարկ է:

Նույն օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում շրջա նա ռու թյան հարկ վճա րող կա րող են հա մար վել նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
սահ ման ված պայ ման նե րը բա վա րա րող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դենտ հա-
մար վող առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը և նո տար նե-
րը, այդ թվում՝ նոր ստեղծ ված (պե տա կան գրան ցում ստա ցած կամ հաշ վառ ված) հարկ 
վճա րող նե րը (այ սու հետ՝ ան ձինք), բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սում նշված 
դեպ քե րի:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 4-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ շրջա նա ռու թյան 
հարկ վճա րող ներ չեն կա րող հա մար վել առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ան հատ 
ձեռ նար կա տե րե րը, նո տար նե րը, եթե առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրա կան 
(բաժ նե հա վաք) կա պի տա լի 20 տո կոս և ավե լի փա յա բա ժի նը (բաժ նե տոմ սը, բաժ նե մա-
սը) պատ կա նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող այն ֆի զի կա կան ան ձին, որին 
միա ժա մա նակ պատ կա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան այլ ռե զի դենտ հան դի-
սա ցող առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրա կան (բաժ նե հա վաք) կա պի տա լի 20 
տո կոս և ավե լի փա յա բա ժի նը (բաժ նե տոմ սը, բաժ նե մա սը):

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 գրանց ման են թա կա իրա վունք նե րը ծա գում են դրանց գրանց ման պա հից:

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 գրանց ման, ձեռք բե րո ղի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քը ծա գում է դրա գրանց ման պա հից:

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան հիմ նա դիր փաս տա թուղթ է հան դի-
սա նում նրա հիմ նա դիր նե րի (մաս նա կից նե րի) կող մից հաս տատ ված կա նո նա դրու թյու նը: 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ (...) ըն կե րու թյան կա նո նա դրու թյու նը պետք է պա-
րու նա կի՝
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ա) ըն կե րու թյան ան վա նու մը.
բ) ըն կե րու թյան գտնվե լու վայ րը.
գ) ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի չա փը, մաս նա կից նե րի բաժ նե մա սե րի 

չա փե րը.
դ) տե ղե կու թյուն ներ ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րի մա սին (...):
Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան կա նո նա դրու թյու նում փո փո խու-

թյուն նե րը կա տար վում են ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից: Ըն կե րու թյան կա նո նա դրու թյու-
նում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը եր րորդ ան ձանց հա մար իրա վա բա նա կան ուժ են 
ձեռք բե րում նրանց պե տա կան գրանց ման պա հից, իսկ օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե-
րում՝ իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցում իրա կա նաց նող մարմ նին տեղ յակ 
պա հե լուց հե տո:

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-
րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ան ձը հա մար վում է ըն կե րու թյան մաս նա կից իրա վա-
բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն իրա կա նաց նող մարմ նի կող մից ըն կե րու թյան 
մաս նա կից նե րի գրան ցա մատ յա նում նրա՝ որ պես այդ պի սին գրանց վե լու պա հից:

«Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան մաս նա կից ներն իրա վունք ունեն, ի թիվս այլ նի, 
օրեն քով սահ ման ված կար գով իր բաժ նե մա սը (դրա մա սը) օտա րել ըն կե րու թյան մեկ կամ 
մի քա նի մաս նա կից նե րի կամ եր րորդ ան ձանց:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Իրա վա բա նա-
կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, իրա վա բա նա կան ան ձանց առանձ նաց ված ստո-
րա բա ժա նում նե րի, հիմ նարկ նե րի և ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան հաշ վառ-
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-րդ և 12-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ 
իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման գրան ցա մատ յա նում, ի թիվս այլ 
տե ղե կու թյուն նե րի, գրառ վում են մաս նա կից նե րի կազ մը և տե ղե կու թյուն ներ նրանց 
վե րա բեր յալ, մաս նա կից նե րի՝ իրա վա բա նա կան ան ձի մաս նա կից դառ նա լու, մաս նակ-
ցու թյան չա փի փո փո խու թյան և մաս նակ ցու թյու նը դա դա րեց նե լու տա րին, ամի սը, ամ-
սա թի վը:

Նույն օրեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փո փո խու թյուն նե րը հա մար վում 
են կա տար ված դրանք գրան ցա մատ յա նում գրա ռե լու պա հից (...):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կով իրա վա կան 
դիր քո րո շում է հայտ նել առ այն, որ սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու-
թյու նը (...) հա մար վում է ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող այն դեպ քում, երբ իրա վա-
բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն իրա կա նաց նող մարմ նի կող մից կա տար ված 
գրանց ման հա մա ձայն՝ այդ ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ 
ավե լի մա սը (բաժ նե մա սը) պատ կա նում է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող այն-
պի սի ֆի զի կա կան ան ձի, որն իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն իրա-
կա նաց նող մարմ նի կող մից գրանց ված է որ պես մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կա նո նա-
դրա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ավե լի մա սի (բաժ նե տոմս, 
բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) սե փա կա նա տեր: Ընդ որում, (...) իրա վա բա նա կան ան ձանց 
մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը՝ որ պես իրա վա բա նա կան փաստ, ծա գում է ոչ թե իրա-
վա բա նա կան ան ձանց կա նո նա դրա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի որո շա կի մա-
սի օտար ման գոր ծար քի կն քման, այլ միայն այդ գոր ծար քից բխող իրա վունք նե րի պե-
տա կան գրանց ման պա հից: Փաս տո րեն, (...) սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի 20 տո կո սի կամ ավե լի մա սի (բաժ նե մա-
սի) սե փա կա նա տեր ֆի զի կա կան ան ձի կող մից իր բաժ նե մա սի օտար ման գոր ծար քը 
որևէ իրա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն չու նի, եթե այդ գոր ծար քից բխող իրա վունք նե րը 
(մաս նա կից նե րի փո փո խու թյու նը) օրեն քով սահ ման ված կար գով չեն ստա ցել պե տա-
կան գրան ցում իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրան ցումն իրա կա նաց նող մարմ-
նի կող մից (տե՛ս «Անի կոմ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տեի թիվ ՎԴ/0602/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
22.03.2019 թվա կա նի որո շու մը):
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոնշ յալ որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա-
վա կան դիր քո րո շում նե րը և այն հա մա դրե լով վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րով սահ ման ված 
իրա վա կար գա վո րում նե րի հետ, և, միա ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ հա մա րե լով կրկին վե-
րա հաս տա տել այդ դիր քո րո շու մը, ար ձա նագ րում է, որ քննարկ վող իրա վա հա րա բե րու-
թյան պայ ման նե րում՝ շրջա նա ռու թյան հար կից դե պի ավե լաց ված ար ժե քի հար կա տե սակ 
ան ցում կա տա րե լու հա մար բաժ նե մա սի օտար ման գոր ծար քը որևէ իրա վա բա նա կան 
նշանա կու թյուն ունե նալ չի կա րող, եթե նշված գոր ծարքն օրեն քով սահ ման ված կար գով 
պե տա կան գրանց ման չի են թարկ վել:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 19.12.2014 թվա կա նին կնքված «Բաժ նե մա սի առու-
վա ճառ քի» պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Պա րույր Է ֆենդ յանն Ըն կե րու թյու նում սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող Ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի իր բաժ-
նե մա սի 100 տո կո սը (բաժ նե մա սի չա փը՝ 50 տո կոս) վա ճա ռել է Հեր մի նե Գ րի գոր յա նին: 
Իսկ այդ գոր ծար քից ծա գած իրա վունք նե րը պե տա կան գրան ցում են ստա ցել 19.11.2015 
թվա կա նին։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րով նա խա տես-
ված կար գա վո րում նե րին, եզ րա հան գել է, որ «(...) ան ձը, փաս տա ցի ձեռք բե րե լով սե փա-
կա նու թյան իրա վունք բաժ նե մա սի նկատ մամբ և հան դի սա նա լով իրա վա տեր, դեռևս չի 
օժտ վում ըն կե րու թյան մաս նակ ցի կար գա վի ճա կով: Այ սինքն՝ բաժ նե մա սի սե փա կա նա տեր 
կամ իրա վա տեր լի նե լը, ինք նին («per se»), չի վկա յում նույն ըն կե րու թյան մաս նա կից հան-
դի սա նա լու մա սին, քա նի որ ան ձը դառ նում է ըն կե րու թյան մաս նա կից բա ցա ռա պես հա մա-
պա տաս խան գրանց ման պա հից»: Նշ ված եզ րա հան գու մը հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րի հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը հետևու թյան է հան գել, որ «(...) 
չնա յած կնքված պայ մա նագ րի հիմ քով 19.12.2014 թվա կա նին Պա րույր Է ֆենդ յանն օտա րել է 
իրեն պատ կա նող՝ Ըն կե րու թյան կա նո նա դրա կան կա պի տա լի իր բաժ նե մա սի 100 տո կո սը, 
սա կայն վեր ջինս մինչև 19.11.2015 թվա կա նը շա րու նա կել է մնալ Ըն կե րու թյան մաս նա կից: 
Ս տեղծ ված իրո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ըն կե րու թյան մաս նա-
կից նե րի գրան ցա մատ յա նում վեր ջի նիս դուրս գա լու վե րա բեր յալ փո փո խու թյուն տե ղի է 
ունե ցել մոտ մեկ տա րի անց՝ 19.11.2015 թվա կա նին: Որ պի սի պա րա գա յում մինչև հա մա պա-
տաս խան փո փո խու թյան գրանց ման իրա կա նա ցու մը Պա րույր Է ֆենդ յա նը կրում էր ըն կե-
րու թյան մաս նակ ցին բնո րոշ իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ծա վա լը»:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան-
գումն առ այն, որ Պա րույր Է ֆենդ յա նը, 19.12.2014 թվա կա նին վա ճա ռե լով իր բաժ նե մա-
սը Հեր մի նե Գ րի գոր յա նին, դեռևս շա րու նա կել է կրել Ըն կե րու թյան մաս նակ ցին բնո րոշ 
իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, քա նի որ նշված գոր ծար քը պե տա կան գրան-
ցում է ստա ցել միայն 19.11.2015 թվա կա նին, լիո վին հա մա հունչ է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
կող մից վե րոնշ յալ որոշ մամբ ար տա հայ տած դիր քո րոշ մա նը: Հետևա բար, Վճռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը սույն հար ցի վե րա բեր յալ հան գել 
է իրա վա չափ եզ րա հանգ ման, ինչն էլ հիմք է տա լիս փաս տե լու, որ վճռա բեկ բո ղո քում 
ներ կա յաց ված հիմ նա վո րում նե րը այս մա սով հիմ նա վոր չեն:

4.2. Զար գաց նե լով վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ
րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ քննարկ վող իրա վա հա րա բե րու թյան պայ ման նե րում՝ 
ապա ցուց ման պար տա կա նու թյուն կրե լու և  դրանք չկա տա րե լու բա ցա սա կան հետևանք նե
րին, այն դեպ քում, երբ մեկ այլ կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրա կան կամ բաժ նե հա վաք կա
պի տա լի 20 տո կո սի կամ ավե լի մա սի (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) սե փա կա նա
տեր հան դի սա նա լու փաս տը վի ճե լի է:

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 էա 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, 
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որո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը՝ բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա-
զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 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 հանջ-
նե 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 հանջ նե րը կամ առար կու թյուն նե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կով ան դրա դառ-
նա լով վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը գործն ըստ 
էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան 
նշա նա կու թյուն 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: (...) 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 քանչ յու րի վե րա բե րե լիու թյու նը, 
թույ լատ րե լիու 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 մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու-
նը հաս տա տե լու հա մար դրանց հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյու նը պար զե լու նպա տա-
կով, իսկ ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թա դրում է ապա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան 
և իրա վա բա նա կան որա կում՝ դրանց վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա-
հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկ յու 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 նեու թյուն է, որի 
արդ յուն քում դա տա րա նի կող մից եզ րա հան գում է ար վում ապա ցույց նե րից յու րա քանչ յու-
րի թույ լատ րե լիու թյան, վե րա բե րե լիու թյան, հա վաս տիու թյան և ապա ցուց ման առար կա-
յի մեջ մտնող հան գա մանք նե 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 րանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի 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):

Մեկ այլ որոշ մամբ էլ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա-
տա վա րու թյու նում գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան 
հան գա մանք նե 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, օրենս դրի 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, որի չի րա կա նաց ման պա րա գա յում կա րող են վրա 
հաս նել որո շա կի ան բա րեն պաստ հետևանք ներ: ՀՀ 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) 
հետևանք նե րը, ըստ էու 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 արդ յուն 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 ընկ նում գոր-
ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի ապա-
ցուց ման ծան րու թյու նը կամ ապա ցուց ման բե ռը: Ըստ 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 օրենս դրա կան 
նոր մե րը՝ ապա ցուց ման բե ռի բաշխ ման 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 սուբ յեկ-
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 մանք նե 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 հետևանք նե րը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տով 
սահ ման ված է, որ 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: Ընդ որում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյու նը, ըստ 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) (տե՛ս Գա գիկ Թով մասյանն ընդ դեմ 
ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/2680/05/15 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով սույն որոշ ման 4.1.-րդ բաժ նում ներ կա յաց ված 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, ար ձա նագ րում է, որ քննարկ վող իրա վա հա րա բե րու թյան 
պայ ման նե րում, երբ վար չա կան մար մինն իր կա յաց րած վար չա կան ակ տի հիմ քում դրել 
է կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ 
ավե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի-
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձին պատ կա նե լու և այդ ֆի զի կա կան ան ձին միա ժա մա նակ մեկ 
այլ կազ մա կեր պու թյան կա նո նա դրա կան կամ բաժ նե հա վաք կա պի տա լի 20 տո կո սը կամ 
ավե լի մա սը (բաժ նե տոմս, բաժ նե մաս, փա յա բա ժին) պատ կա նե լու հան գա ման քը, ապա 
նշված փաս տա կան հան գա մանք նե րի ապա ցուց ման պարտ ակա նու թյու նը կրում է տվյալ 
վար չա կան մար մի նը: Ընդ որում, եր կու դեպ քում էլ նշված փաս տա կան հան գա մանք նե րը 
պետք է հաս տատ վեն վար չա կան վա րույ թի նյու թե րում առ կա գրա վոր ապա ցույց նե րով՝ 
մաս նա վո րա պես՝ իրա վունք նե րի վե րա բեր յալ պե տա կան գրան ցում նե րը հաս տա տող հա-
մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րով:

Վե րոգրյալ վեր լու ծու թյուն նե րը հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
վա րույ թի նյու թե րում առ կա չէ որևէ գրա վոր ապա ցույց այն մա սին, որ մինչև 19.11.2015 
թվա կա նը Պա րույր Է ֆենդ յա նը «Որ դի Ռա ֆա յել» ՍՊԸ-ում եղել է 20 տո կոս կամ ավե-
լի չա փով մաս նա կից: Այլ կերպ ասած՝ վար չա կան վա րույ թի նյու թե րում բա ցա կա յում է 
Պա րույր Է ֆենդ յա նի անու նով պե տա կան գրան ցում ստա ցած հա մա պա տաս խան իրա-
վա հաս տա տող փաս տա թուղթ առ այն, որ վեր ջինս մինչև 19.11.2015 թվա կա նը «Որ դի Ռա-
ֆա յել» ՍՊԸ-ում ունե ցել է 20 տո կոս կամ ավե լի չա փով բաժ նե մաս: Ավե լին, սույն գոր ծի 
նյու թե րում ևս  առ կա չէ որևէ ապացույց առ այն, որ մինչև 19.11.2015 թվա կա նը Պա րույր 
Է ֆենդ յա նին պատ կա նել է «Որ դի Ռա ֆա յել» ՍՊԸ-ի 20 տո կոս կամ ավե լի չա փով բաժ-
նե մաս:

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Տես չու թյու նը, կրե լով վե րը նշված 
փաս տի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, պատ շաճ չի իրա կա նաց րել այդ պար տա-
կա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ չի ապա ցու ցել, որ մինչև 19.11.2015 թվա կա նը Պա րույր 
Է ֆենդ յա նը «Որ դի Ռա ֆա յել» ՍՊԸ-ում ունե ցել է 20 տո կոս կամ ավե լի մա սի բաժ նե մաս, 
որ պի սի դեպ քում էլ նշված փաս տի ապա ցուց ված չլի նե լու բա ցա սա կան հետևանք նե րը 
պետք է կրի Տես չու թյու նը:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ Տես չու թյան 22.12.2016 թվա կա-
նի թիվ 1011151 որո շու մը կա յաց վել է ոչ իրա վա չափ վար չա րա րու թյան արդ յուն քում, մաս-
նա վո րա պես՝ վար չա կան մարմ նի կող մից չի ապա հով վել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված՝ 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ քննար կում, այն իմաս-
տով, որ իրա վա խախ տու մը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար բազ մա կող մա նիո րեն չեն 
ուսում նա սիր վել և գնա հատ վել վար չա կան վա րույ թի նյու թե րը, ինչ պես նաև ամ բող ջա-
կան չի բա ցա հայտ վել իրա վա խախտ ման հա մար անհ րա ժեշտ փաս տա կան կազ մը, որն էլ 
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հիմք է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի ուժով այն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

4.3. Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
ստուգ ման ժամ կետ նե րի պահ պան ված լի նե լու հար ցին՝ միա ժա մա նակ վե րա հաս տա տե լով 
նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ՝ «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն-
քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գումն օրեն քի հի ման վրա իրա կա նաց վող 
ըն թա ցա կարգ է, որով պարզ վում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ կա յաց րած հաշ վետ-
վու թյուն նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված հայ տա-
րա րագ րե րի, հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե րի գծով նա խա տես ված հաշ վարկ նե րի, 
ելա կե տա յին տվյալ նե րի, այլ փաս տաթղ թե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս ծա-
վա լած փաս տա ցի գոր ծու նեու թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն օրենք նե րի և այլ իրա վա-
կան ակ տե րի պա հանջ նե րին: 

Նույն օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գում նե րի հետ կապ ված վա-
րույ թի նկատ մամբ կի րառ վում են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի դրույթ նե րը, եթե այլ բան նա խա-
տես ված չէ նույն օրեն քով:

Նույն օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գումն uկ uե լուց առաջ հա մա-
պա տաuխան պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րը (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը) uտու-
գում իրա կա նաց նե լու մաuին հրա պա րա կում է հրա ման կամ հանձ նա րա րա գիր, որ տեղ, ի 
թիվս այլ նի, նշվում են նաև uտուգ ման ժամ կե տը, uտուգ ման իրա վա կան հիմ քե րը: Նույն 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի եր կու օրի նա կը, ստու-
գումն սկսե լուց առնվազն 3 աշ խա տան քա յին օր առաջ, տրվում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ-
տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին, (...): Վեր ջինս պար տա-
վոր է ստո րագ րել 1 օրի նա կի վրա՝ հաս տա տե լով, որ ծա նուց ված է ստուգ ման անց կաց ման 
մա սին (...):

Նույն օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ տնտեuա վա րող uուբ յեկ տի մոտ 
մեկ uտուգ ման ժամ կե տը կա րող է uահ ման վել ոչ ավե լի, քան 15 անընդ մեջ աշ խա տան-
քա յին oր՝ յու րա քանչ յուր տար վա հա մար: Ս տու գու մը փաս տա ցի սկսե լու օր է հա մար վում 
ստուգ վող օբ յեկ տում պահ վող ստուգ ման մատ յա նում հա մա պա տաս խան գրա ռում կա-
տա րե լու օրը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ ստուգ ման ժամ կե տը 
չպետք է գե րա զան ցի ստու գում իրա կա նաց նե լու մա սին հա մա պա տաս խան պե տա կան 
մարմ նի ղե կա վա րի (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի) հրա մա նում կամ հանձ նա րա-
րագ րում նշված ժամ կե տը: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ստու գումն իրա կա նաց նող պաշ-
տո նա տար ան ձի գրա վոր հիմ նա վոր մամբ՝ հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի ղե-
կա վա րի (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի) հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով, նույն 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել մինչև 10 անընդ-
մեջ աշ խա տան քա յին օր, իսկ հաշ վե տու տար վա արդ յունք նե րով 3,0 մլրդ  դրամ և ավե լի 
իրաց ման շրջա նա ռու թյան կամ հա մա խառն եկա մուտ հայ տա րա րագ րած տնտե սա վա-
րող սուբ յեկտ նե րի մոտ՝ մինչև 75 անընդ մեջ աշ խա տան քա յին օր: Դ րա մա սին պետք է 
տե ղե կաց վի ստուգ վող օբ յեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող ան ձին: Ս տուգ ման 
ըն թաց քում առան ձին տե ղե կու թյուն նե րի ճշտման անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա նա լու կամ 
ստուգ մանն առնչ վող փաս տաթղ թե րը հե տա քննու թյան, նա խա քննու թյան կամ դա տա-
րա նի վճռի հի ման վրա առգ րավ ված լի նե լու կամ տա րե րա յին աղե տի պատ ճա ռով կամ 
ստուգ ման իրա կա նա ցումն անհ նա րին դարձ նող այլ ան կան խա տե սե լի հան գա ման քի 
բեր մամբ ստու գում իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) գրա վոր զե կու ցագ-
րի հի ման վրա ստու գում իրա կա նաց նե լու մա սին հրա ման տվող պաշ տո նա տար ան ձի 
հրա մա նով ստուգ ման ըն թաց քը կա սեց վում է մինչև կա սեց ման հիմ քի վե րա ցու մը, բայց 
ոչ ավե լի, քան 90 աշ խա տան քա յին օրով, իսկ օտա րերկր յա պե տու թյուն ներ հար ցում ներ 
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կա տա րե լու դեպ քում՝ հարց ման պա տաս խա նը ստա նա լուց հե տո ոչ ավե լի, քան 10 աշ խա-
տան քա յին օրով: Ստուգ ման փաս տա ցի ժամ կե տի ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը չի կա րող 
գե րա զան ցել 30 անընդ մեջ աշ խա տան քա յին օրը, իսկ հաշ վե տու տար վա արդ յունք նե րով 
3,0 մլրդ  դրամ և ավե լի իրաց ման շրջա նա ռու թյուն կամ հա մա խառն եկա մուտ հայ տա րա-
րագ րած տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի մոտ՝ 90 աշ խա տան քա յին օրը (չհաշ ված կա սեց-
ման ժամ կե տը):

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ ստուգ ման ժամ կե տը 
եր կա րաձ գող կամ կա սեց նող ակտն ուժի մեջ է մտնում ստուգ վող սուբ յեկ տին հանձ-
նե լու օր վան հա ջոր դող օր վա նից:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի հա մադր ված 
վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ կա յաց րած հաշ վետ-
վու թյուն նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված հայ տա-
րա րագ րե րի, հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե րի գծով նա խա տես ված հաշ վարկ նե րի, 
ելա կե տա յին տվյալ նե րի, այլ փաս տաթղ թե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և օրենք նե րի ու 
այլ իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նեու թյան 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը պար զե լու հա մար Կո մի տեն կա րող է իրա կա նաց նել ստու գում 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» և «Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրենք նե-
րով սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րի, այդ թվում՝ ստուգ ման ժամ կետ նե րի պահ պան մամբ՝ 
ապա հո վե լով նաև տնտեuա վա րող uուբ յեկ տի գույ քա յին իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լու 
օրենս դրա կան պա հան ջի կա տա րու մը: Այ սինքն՝ ստու գումն uկ uե լուց առաջ հա մա պա-
տաuխան պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րը (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը) պետք է 
հրա պա րա կի uտու գում իրա կա նաց նե լու մաuին հրա ման կամ հանձ նա րա րա գիր, որ տեղ, 
ի թիվս այլ նի, պետք է նշում կա տա րի նաև uտուգ ման ժամ կե տի, uտուգ ման իրա վա կան 
հիմ քե րի վե րա բեր յալ: Այ նու հետև ստու գումն սկսե լուց առնվազն 3 աշ խա տան քա յին օր 
առաջ (ե թե բա ցա կա յում են այս կա նո նից շեղ վե լու օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րը) 
ստու գումն իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձինք պար տա վոր են հրա մա նի կամ հանձ-
նա րա րագ րի եր կու օրի նա կը հանձ նել տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան 
փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին, իսկ վեր ջինս պար տա վոր է ստո րագ րել 1 օրի նա կի 
վրա՝ հաս տա տե լով, որ ծա նուց ված է ստուգ ման անց կաց ման մա սին: Ընդ որում, ստու-
գու մը փաս տա ցի սկսե լու օր է հա մար վում ստուգ վող օբ յեկ տում պահ վող ստուգ ման մատ-
յա նում հա մա պա տաս խան գրա ռում կա տա րե լու օրը, ուս տիև տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի 
ստուգ վող ստո րա բա ժա նում ներ անար գել մուտք գոր ծե լու, ստուգ ման նպա տակ նե րին 
ան մի ջա կա նո րեն առնչ վող փաս տաթղ թեր, տվյալ ներ և այլ տե ղե կու թյուն ներ, բա ցատ-
րու թյուն ներ, տե ղե կանք ներ պա հան ջե լու և վերց նե լու և «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 7-րդ հոդ-
վա ծով նա խա տես ված այլ լիա զո րու թյուն նե րը ստու գումն իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
ան ձինք իրա վա սու են իրա կա նաց նե լու միայն այդ օր վա նից սկսած: Միևնույն ժա մա նակ 
ստու գում նե րի ըն թաց քին չխո չըն դո տե լու, ստու գումն իրա կա նաց նող ան ձանց օրի նա կան 
պա հանջ նե րը կա տա րե լու, ստու գումն իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի պա հան ջով 
փաս տաթղ թե րը, տվյալ նե րը ներ կա յաց նե լու, դրանց լու սա պատ ճեն նե րը, կրկնօ րի նակ-
նե րը և այլ տե ղե կու թյուն ներ տրա մա դրե լու, ստու գումն իրա կա նաց նող ան ձանց գոր ծու-
նեու թյան հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ստեղ ծե լու՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 10-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված ստուգ վող սուբ յեկ տի պար տա կա նու թյուն նե րը նույն պես ծա գում են ստու-
գու մը փաս տա ցի սկսե լու օր վա նից: «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե-
րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման վել են նաև ստուգ ման 
ժամ կե տը եր կա րաձ գե լու կամ կա սեց նե լու դեպ քերն ու կար գը, հա մա ձայն որի՝ անհ րա-
ժեշ տու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րի (փո խա րի նող 
պաշ տո նա տար ան ձի) հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով ստուգ ման ժամ կե տը կա րող 
է եր կա րաձգ վել մինչև 10 անընդ մեջ աշ խա տան քա յին օր: Միևնույն ժա մա նակ ստուգ ման 
ըն թաց քը կա րող է կա սեց վել, եթե առ կա է լի նում հետևյալ հիմ քե րից որևէ մե կը.
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1. ա ռա ջա ցել է ստուգ ման ըն թաց քում առան ձին տե ղե կու թյուն ներ ճշտե լու անհ րա-
ժեշ տու թյուն,

2. ստուգ մանն առնչ վող փաս տաթղ թերն առգ րավ վել են հե տա քննու թյան, նա խա-
քննու թյան կամ դա տա րա նի վճռի հի ման վրա, 

3. տե ղի է ունե ցել տա րե րա յին աղետ,
4. տե ղի է ունե ցել ստու գումն անհ նա րին դարձ նող այլ ան կան խա տե սե լի հան գա-

մանք: 
Ընդ որում, ստուգ ման ժամ կե տը կա րող է եր կա րաձգ վել ստու գումն իրա կա նաց նող 

պաշ տո նա տար ան ձի գրա վոր հիմ նա վոր մամբ, իսկ ստուգ ման ըն թաց քի կա սե ցու մը կա-
րող է իրա կա նաց վել միայն ստու գում իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) 
գրա վոր զե կու ցագ րի հի ման վրա: Միա ժա մա նակ օրենս դի րը սահ մա նել է ստուգ ման 
ժամ կե տը եր կա րաձ գող կամ կա սեց նող ակտն ուժի մեջ մտնե լու կա նոն, հա մա ձայն որի՝ 
ստուգ ման ժամ կե տը եր կա րաձ գող կամ կա սեց նող ակտն ուժի մեջ է մտնում ստուգ վող 
սուբ յեկ տին հանձ նե լու օր վան հա ջոր դող օր վա նից: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու-
գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քով uտու գում նե րի կազ մա-
կերպ ման և անց կաց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի միաuնա կան կար գա վո-
րու մը, այդ թվում՝ ստուգ ման վա րույ թի տևո ղու թյան, դրա եր կա րաձգ ման և կա սեց ման 
հետ կապ ված կա նոն նե րի սահ մա նու մը միտ ված է իրա վա կան որո շա կիու թյան սկզբուն-
քի պահ պան մա նը: Նշ ված կա նոն նե րի մի ջո ցով, փաս տո րեն, տնտե սա վա րող սուբ յեկ-
տին տրվել է ստուգ ման հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո վար չա կան 
մարմ նի կող մից իր գոր ծու նեու թյանն այլևս չմի ջամ տե լու երաշ խիք: Ուս տի, վար չա կան 
մար մի նը պար տա վոր է պահ պա նել ստուգ ման հետ կապ ված վար չա կան վա րույ թի ժամ-
կետ նե րը, իսկ դրանց եր կա րաձ գումն ու կա սե ցու մը՝ իրա կա նաց նել բա ցա ռա պես օրեն քի 
պա հանջ նե րի պահ պան մամբ:

Արդ յուն քում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ստու գումն իրա կա նաց-
նող պաշ տո նա տար ան ձինք պար տա վոր են ստու գումն իրա կա նաց նել ստուգ ման հրա-
մա նում կամ հանձ նա րա րագ րում նշված ժամ կե տում, սա կայն ստուգ ման ժամ կե տը եր-
կա րաձ գե լու անհ րա ժեշ տու թյուն առա ջա նա լու կամ ստուգ ման ըն թաց քը կա սեց նե լու 
օրեն քով նա խա տես ված հիմ քեր առա ջա նա լու դեպ քում վեր ջին ներս պետք է գրա վոր 
հիմ նա վո րում կամ գրա վոր զե կու ցա գիր ներ կա յաց նեն հա մա պա տաս խան պե տա կան 
մարմ նի ղե կա վա րին (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին), որն էլ պետք է ըն դու նի 
ստուգ ման ժամ կե տը եր կա րաձ գե լու կամ ստուգ ման ըն թաց քը կա սեց նե լու մա սին հա-
մա պա տաս խան ան հա տա կան իրա վա կան ակտ: Ընդ որում, ստուգ ման ժամ կե տը եր-
կա րաձ գե լու կամ ստուգ ման ըն թաց քը կա սեց նե լու մա սին հա մա պա տաս խան պե տա-
կան մարմ նի ղե կա վա րի (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի) ըն դու նած հրա մա նի կամ 
հանձ նա րա րագ րի մա սին պետք է տե ղե կաց վի ստուգ վող օբ յեկ տի ղե կա վա րը կամ նրան 
փո խա րի նող ան ձը՝ դրա նից բխող իրա վա կան հետևանք ներն առա ջաց նե լու, մաս նա-
վո րա պես ստուգ ման ժամ կե տը եր կա րաձ գող կամ կա սեց նող ակ տի ուժի մեջ մտնելն 
ապա հո վե լու հա մար (տե՛ս «Արայ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա
կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի թիվ ՎԴ/11476/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 30.11.2018 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն-
թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գա հի 31.08.2016 թվա կա նի թիվ 1011151 
հանձ նա րա րագ րով ստուգ ման ժամ կետ է սահ ման վել մինչև 15 անընդ մեջ աշ խա տան-
քա յին օր։ Ս տուգ ման հիմք է նշվել «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի 
կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քը։ Հանձ նա րա րագ րի վրա առ կա է 
Ըն կե րու թյան տնօ րեն Վ. Դա բաղ յա նի ստո րագ րու թյու նը՝ հանձ նա րա րագ րի մեկ օրի-
նա կը ստա նա լու և ստու գու մը 13.10.2016 թվա կա նին փաս տա ցի սկսվե լու մա սին: Տես-
չու թյան հար կա յին հսկո ղու թյան բաժ նի գլխա վոր հար կա յին տե սուչ Ա. Ալախ վերդ յա նի 
և հար կա յին տե սուչ Դ. Ավե տիս յա նի կող մից ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա-
կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գահ Վ. Հա րու թյուն յա նին ներ կա յաց վել է 31.10.2016 
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թվա կա նի զե կու ցա գի րը, որով վեր ջի նիս խնդրել են կար գա դրել ստուգ ման ըն թաց քը 10 
աշ խա տան քա յին օրով եր կա րաձ գե լու և 03.11.2016 թվա կա նից 30 աշ խա տան քա յին օրով 
կա սեց նե լու վե րա բեր յալ: ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո-
մի տեի նա խա գա հի 01.11.2016 թվա կա նի թիվ Ս-1775-Ա հրա մա նով Ըն կե րու թյու նում ՀՀ 
կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գա հի 31.08.2016 
թվա կա նի թիվ 1011151 հանձ նա րա րագ րով իրա կա նաց վող բյու ջեի հետ փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի ճշտու թյան ստուգ ման ժամ կե տը եր կա րաձգ վել է մինչև 10 անընդ մեջ աշ-
խա տան քա յին օր։ Նույն հրա մա նով ստու գու մը կա սեց վել է նույն թվա կա նի նո յեմ բե րի 
3-ից՝ 15 աշ խա տան քա յին օրով: Տվ յալ հրա մա նի մեկ օրի նա կը Վ. Դա բաղ յա նը ստա ցել 
է 02.11.2016 թվա կա նին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոնշ յալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը և 
այն հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ, գտնում է, որ վի ճարկ վող ստուգ ման ակտն 
ըն դուն վել է ստուգ ման ժամ կե տի խախտ մամբ հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

Այս պես, ստու գու մը փաս տա ցի սկսվել է 13.10.2016 թվա կա նին և տևել է 15 անընդ մեջ 
աշ խա տան քա յին օր: Այ սինքն՝ ստուգ ման վեր ջին օրը 02.11.2016 թվա կանն է: Ս տուգ ման 
ժամ կե տը եր կա րաձ գե լու և կա սեց նե լու վե րա բեր յալ հրա մա նը կա յաց վել է 01.11.2016 թվա-
կա նին և Ըն կե րու թյանն է հանձն վել 02.11.2016 թվա կա նին: Այ սինքն՝ նշվա ծը հիմք է տա լիս 
փաս տե լու, որ իրա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ՝ «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն-
քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ պար բե րու թյան ուժով վե րը նշված հրա մա նը ուժի մեջ 
է մտել միայն 03.11.2016 թվա կա նին: Մինչ դեռ 03.11.2016 թվա կա նին ստուգ ման ժամ-
կետն ար դեն իսկ ավարտ ված էր և չէր կա րող կա սեց վել կամ եր կա րաձգ վել, քա նի որ 
ստուգ ման ժամ կե տի վեր ջին օրն է հան դի սա ցել 02.11.2016 թվա կա նը:

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն-
թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի նա խա գա հի կող մից ստուգ ման ժամ կե տի կա-
սեց ման ու եր կա րաձգ ման հրա մանն ուժի մեջ է մտել Ըն կե րու թյան մոտ իրա կա նաց վող 
ստուգ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ավար տից հե տո: Աս վածն էլ իր հեր թին են թա-
դրում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող ստուգ ման ակտն ըն դուն վել է այդ վար չա կան ակ տի 
ըն դուն ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ավար տից հե տո՝ խախ տե լով իրա վա հա րա-
բե րու թյան պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու-
գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
պա հան ջը: Այլ կերպ ասած՝ Տես չու թյու նը, ստուգ ման 15 աշ խա տան քա յին օր վա ժամ կե տի 
ավար տից հե տո իրա վունք չու նե նա լով մի ջամ տել Ըն կե րու թյան գոր ծու նեու թյա նը, խախ-
տել է այդ պա հից սկսած տնտես վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյանն այլևս չմի ջամ տե լու 
երաշ խա վոր ված կա նո նը:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստու գումն իրա կա նաց նե լիս վար չա-
կան մար մի նը խախ տել է ստուգ ման ժամ կե տը և ստու գո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներն իրա-
կա նաց րել է ու Ըն կե րու թյա նը լրա ցու ցիչ հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ է առա ջա դրել 
ստուգ ման ժամ կե տի ավար տից հե տո:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 22.12.2016 թվա կա նի 
թիվ 1011151 ստուգ ման ակտն ըն դուն վել է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-
ծող խմբագ րու թյամբ՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ-
ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված՝ 15 աշ-
խա տանքա յին օր վա ժամ կե տի խախտ մամբ, և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման՝ «Վար չա-
րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի «ա» կե տի հիմ քով:

Սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի 4.2. և 4.3. բա ժին նե րում կա տար ված 
վեր լու ծու թյու ննե րի և եզ րա հան գում նե րի հի ման վրա՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ սույն գոր ծով պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի՝ Տես չու թյան կող մից 
22.12.2016 թվա կա նի թիվ 1011151 վար չա կան ակտն ամ բող ջու թյամբ են թա կա է ան վա-
վեր ճա նաչ ման: 
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի 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 րա քննիչ 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 անհ րա 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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
քանչ յուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով վե-
ճի լու ծումն էա 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-
ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր, 
հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սանկ յու նից: Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով 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 լիա զո րու թյամբ, գտնում է, որ Դա-
տա րա նի վճռին անհ րա ժեշտ է օրի նա կան ուժ տալ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով՝ նկա տի ունե նա լով այն, որ Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը թե րի 
(մաս նա կի սխալ) են և անհ րա ժեշտ է Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը լրաց նել 
սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, ինչ պես նաև բա ցա կա յում է նոր քննու թյան 
անհրա ժեշ տու 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև սույն գոր ծով 
դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Ն կա տի ունե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ 
դրամ, և քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, այ սինքն՝ այդ ծա վա լով 
վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է եղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար, ուս տի Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյան 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 ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի կող մից:

Ել նե լով վե րոգրյա 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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Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
14.05.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 20.03.2018 
թվա կա նի վճռին՝ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեից հօ գուտ «Գ ԸՆԴ Հ ՊԱՐՏՆԵՐՍ» ՍՊԸ-ի 
բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում 

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6212/05/15  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6212/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգս յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ք. Մ կո յան 

Ա. Պո ղոս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ 

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի վճռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 12.11.2018 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ 
ըստ «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա-
մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) Կո տայ քի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան՝ 
վար չա կան ակ տը մաս նա կիո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ ֆի-

նանս նե րի նա խա րա րու թյան Նաի րիի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան (այ սու հետ՝ 
Տես չու թյուն) 06.08.2015 թվա կա նի թիվ 5011669 ակ տի 1-ին կե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ավագ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
04.04.2016 թվա կա նի որոշ մամբ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան վե րա կազ մա կերպ-
ման հիմ քով Տես չու թյու նը փո խա րին վել է իրա վա հա ջոր դով՝ Կո մի տեի Կո տայ քի տա րած-
քա յին հար կա յին տես չու թյամբ։
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Դա տա րա նի 20.04.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 12.11.2018 

թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 20.04.2017 
թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեն:
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.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 30.09.1997 թվա կա նին ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 

01.01.2018 թվա կա նին՝ բա ցա ռու թյամբ ՀՀ հար կա յին օրենսգրքի 445րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 
4րդ կե տում նշված հոդ ված նե րի) «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի (այ սու հետ՝ «Շա հու
թա հար կի մա սին» ՀՀ օրենք) 6րդ, 7րդ, 10րդ և 19րդ հոդ ված նե րը, 14.04.1997 թվա կա նին 
ըն դուն ված (ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նին՝ ՀՀ հար կա յին օրենսգրքի 445րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սի 1ին կե տի հա մա ձայն) «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի (այ սու հետ՝ «Հար կե րի մա
սին» ՀՀ օրենք) 22րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ հիմ նա
վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ տնտես վա րող 
սուբ յեկ տը հաշ վար կում է իր հարկ վող շա հույ թը և հա մա խառն եկամ տից կա տա րում է 
որո շա կի նվա զե ցում ներ, պետք է կա րո ղա նա հիմ նա վո րել, որ այդ ծախ սե րը կապ ված են 
եղել հենց հա մա խառն եկամ տի ձևա վոր ման հետ, և առ կա են հա մա պա տաս խան կար-
գով կազմ ված փաս տաթղ թեր, որոնք հիմ նա վո րում են ծախ սե րի ոչ միայն առ կա յու թյու նը, 
այլև՝ անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ավե լին՝ օրենս դի րը կար գա վո րել է այն բա ցա ռիկ դեպ քե րը, 
երբ հարկ վճա րո ղին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ ված փաս տաթղ թե րով չհիմ նա վոր ված 
ծախ սե րը նվա զեց նել հա մա խառն եկամ տից:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ առա ջա-
նում են այն պի սի իրա վի ճակ ներ, որոնք անհ նար են դարձ նում հարկ վճա րող նե րի պար-
տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը, հար կե րը ճիշտ հաշ վար կե լու, ժա մա նա կին վճա րե լու և 
հար կա յին օրենս դրու թյան մյուս պա հանջ նե րը պահ պա նե լու իրա վա հա րա բե րու թյուն նե-
րում պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում են հարկ վճա րող նե րը։

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ տնտես վա րո ղի կող մից ստուգ ման ըն-
թաց քում ներ կա յաց ված փաս տաթղ թերն ամ բող ջու թյամբ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռել 
ստու գող նե րին՝ կա տա րե լու հա մա պա տաս խան հաշ վար կը: Դա նշա նա կում է, որ անուղ-
ղա կի հարկ ման եղա նա կը կի րա ռե լու հիմքն առ կա չի եղել, ուս տի «Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի կի րա ռումն այս դեպ քում կդիտ վեր ոչ իրա վա չափ: Հար կա յին 
մարմ նի կող մից հարկ վող շա հույ թի հաշ վար կը կա տար վել է՝ բա ցա ռա պես ղե կա վար վե-
լով «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7-րդ և 10-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված իմ պե-
րա տիվ պա հանջ նե րով:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 12.11.2018 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-

տե րը.
1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 17.04.2015 թվա կա նի 

թիվ 5011669 հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ում կա տար վել է բյու ջեի 
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող ՀՀ օրենս-
դրու թյան առան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման ճշտու թյան ստու գում (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 13-18).



568 ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

2) ստուգ ման արդ յուն քում Տես չու թյու նը 06.08.2015 թվա կա նին կազ մել է թիվ 
5011669 ակ տը, որի 1-ին կե տով «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով 
առա ջադր վել է 36.476.260 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կա յին պար տա վո րու թյուն: Ս տուգ-
ման ակ տի 1-ին կե տի հիմ նա վո րում նե րում, մաս նա վո րա պես, նշվել է, որ «ԷԴՄԵՍ» 
ՍՊԸ-ի կող մից ներ կա յաց ված սկզբնա կան փաս տաթղ թե րի ստու գու մից պարզ վեց, 
որ 2013 թվա կա նին «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի հա մա խառն եկա մու տը կազ մել է 114.386.300 ՀՀ 
դրամ, սա կայն նույն թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կով ցույց է տրվել 103.747.000 
ՀՀ դրամ կամ պա կաս 10.639.300 ՀՀ դրամ, որը 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բեր և նո-
յեմ բեր ամիս նե րի իրաց ման շրջա նա ռու թյունն ամ բող ջու թյամբ նույն տար վա տա-
րե կան հա մա խառն եկամ տում չնե րա ռե լու արդ յունք է. դրա հետևան քով խախտ վել 
է «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի «ա» են թա կե տի 
պա հան ջը: Բա ցի այդ, «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի կող մից 2013 թվա կա նին հա մա խառն եկամ-
տից նվա զեց վել են առանց ձեռք բեր ման փաս տաթղ թե րի առ կա յու թյան նյու թա կան 
ծախ սեր 58.608.000 ՀՀ դրա մի չա փով, որի հետևան քով խախտ վել է նույն օրեն քի 
10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հան ջը: Այս պի սով՝ «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ն 2013 թվա կա նի 
հարկ վող շա հույ թը պա կաս է հաշ վար կել 69.247.300 ՀՀ դրա մի չա փով: «ԷԴՄԵՍ» 
ՍՊԸ-ն չի ներ կա յաց րել 2013 թվա կա նի 4-րդ  եռամս յա կի ապ րանք նե րի ար տա դրու-
թյան և շր ջա նա ռու թյան ֆի զի կա կան ծա վալ նե րի ու գնե րի վե րա բեր յալ հաշ վետ վու-
թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-18).

3) «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ն 11.09.2015 թվա կա նին ան վա նա փոխ վել է «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 27):

4. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
4.1. 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-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա-
բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ շա հու թա հար կով հարկ-
վող շա հույ թը որո շե լիս հարկ վճա րո ղի կող մից նվա զեց ված ծախ սե րը փաս տաթղ թե րով 
հիմ նա վոր ված չլի նե լու իրա վա կան հետևանք նե րի և այդ դեպ քում հար կա յին պար տա վո-
րու թյուն նե րը հար կա յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նակ նե րով հաշ վար կե լու լիա զո-
րու թյան կի րառ ման իրա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցե րի վե րա բեր յալ, 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. ի՞նչ իրա վա կան հետևանք է առա ջա նում 
այն դեպ քում, երբ հար կա յին մար մինն օրեն քով սահ ման ված կար գով հայտ նա բե րում է փաս
տաթղ թե րով չհիմ նա վոր ված, սա կայն շա հու թա հար կով հարկ վող շա հույ թը հաշ վար կե լիս 
հարկ վճա րո ղի կող մից նվա զեց ված ծախ սեր։

4.2. «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 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ռե զի-
դենտ նե րի հա մար հարկ վող օբ յեկտ 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 աղբ յուր նե րից (...):



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 569

«Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հարկ վող շա հույ թը 
որո շե լիս հա մա խառն եկամ տից թույ լատր վում է կա տա րել նույն գլխով նա խա տես ված 
նվա զե ցում նե րը (ծախ սեր, կո րուստ ներ և այլ նվա զե ցում ներ): Ն վա զե ցում նե րի միևնույն 
գու մա րը հա մա խառն եկամ տից հան վում է միայն մեկ ան գամ:

«Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հարկ վող 
շա հույ թը որո շե լիս հա մա խառն եկա մու տը նվա զեց վում է դրա ստաց ման հետ կապ ված 
անհ րա ժեշտ և փաս տաթղ թե րով հիմ նա վոր ված ծախ սե րի չա փով (...):

4.3. ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րից մե կում ան-
դրա դառ նա լով «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ վե րը նշված 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 շա հու թա հար կը պե տա-
կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հարկ է, որի հարկ վող օբ յեկ տը ռե զի դենտ նե 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: Ընդ 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 աղբ յուր 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:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տնտես վա րող սուբ յեկ տի հարկ վող շա-
հույ թը որո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել օրեն քով սահ ման ված հետևյալ եր կու 
տար րե րը՝ տնտես վա րող սուբ յեկ տի հա մա խառն եկա մու տը և «Շա հու թա հար կի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րը, որ տեղ հա մա խառն եկա մու տը 
տնտես վա րող սուբ յեկ տի բո լոր եկա մուտ նե րի հան րա գու մարն է՝ ան կախ դրանց ստաց-
ման աղբ յուր նե րից, իսկ թույ լատ րե լի նվա զե ցում ներն օրեն քով սահ ման ված ծախ սերն են, 
կո րուստ նե րը և այլ նվա զե ցում նե րը: Նշ ված եր կու տար րե րի՝ հա մա խառն եկամ տի և թույ-
լատ րե լի նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյու նը տնտես վա րող սուբ յեկ տի մոտ առա-
ջաց նում է հարկ վող շա հույթ, որի հի ման վրա էլ հաշ վարկ վում է օրեն քով սահ ման ված 
շա հու թա հար կի գու մա րը: Ընդ որում, տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մից ծախ սե րի մա սով 
հա մա խառն եկա մու տը թույ լատր վում է նվա զեց նել, եթե կա տար ված ծախ սե րը անհ րա-
ժեշտ են եղել կապ ված եկամ տի ստաց ման հետ և փաս տաթղ թե րով հիմ նա վոր ված (տե՛ս 
«ԻՆԺԳԱՐԱՆՏ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/3899/05/14 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 թվա կա նի որո շու մը):

4.4. Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ շա հու թա հար կով հարկ վող շա հույ թը հաշ-
վար կե լիս որևէ ծախս նվա զեց նե լու հա մար այն պետք է, ի թիվս այլ նի, լի նի փաս տաթղ թե-
րով հիմ նա վոր ված։ Նշ ված կա նո նից բա ցա ռու թյուն ներ են սահ ման ված «Շա հու թա հար-
կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 19-րդ հոդ վա ծով։ Փաս տո րեն, առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե-
րի ծախ սե րը շա հու թա հար կով հարկ վող շա հույ թը հաշ վար կե լիս հա մա խառն եկամ տից 
են թա կա են նվա զեց ման միայն «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 19-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված դեպ քե րում, իսկ այլ դեպ քե րում հիմ նա վո րող փաս տաթղ թի բա ցա կա յու-
թյու նը բա ցա ռում է հա մա պա տաս խան ծախ սը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու թյու նը։

4.5. Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գործ նա կա նում 
հան դի պում են դեպ քեր, երբ հարկ վճա րող նե րը շա հու թա հար կով հարկ վող շա հույ թը 
հաշ վար կե լիս վե րը նշված իրա վա կար գա վո րում նե րի խախտ մամբ նվա զեց նում են փաս-
տաթղ թե րով չհիմ նա վոր ված, նվա զեց ման ոչ են թա կա ծախ սեր։ Ն ման իրա վի ճակ նե րում 
անհ րա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում պար զել, թե ինչ լիա զո րու թյուն ներ պետք է կի րա ռի 
հար կա յին մար մի նը, մաս նա վո րա պես՝ արդ յոք այդ դեպ քե րում կի րա ռե լի է «Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը 
և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հար կա յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նակ նե-
րով հաշ վար կե լու լիա զո րու թյու նը։

Այս պես՝
4.6. «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 15-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հարկ վճա րո ղը պար-

տա վոր է՝ (ա) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված 
կար գով իրա կա նաց նել հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում (...), կազ մել հաշ վետ վու թյուն ներ՝ իր 
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ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ. (բ) հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նի 
արդ յունք նե րով հար կա յին օրենս դրու թյամբ այլ բան սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում ինք-
նու րույն հաշ վար կել սահ ման ված հար կե րի գու մար նե րը և իրա կա նաց նել դրանց վճա-
րու մը բյու ջե. (գ) սահ ման ված ժամ կե տում հար կա յին մար մին ներ կա յաց նել (...) հար կա յին 
օրենս դրու թյամբ նա խա տես ված հաշ վետ վու թյուն նե րը, հաշ վարկ նե րը, այլ փաս տաթղ-
թեր և տե ղե կու թյուն ներ (...):

«Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 46-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ շա հու թա հարկ 
վճա րող ներն իրենց հաշ վառ ման վայ րի հար կա յին տես չու թյան մարմ նին յու րա քանչ յուր 
տար վա արդ յունք նե րով՝ մինչև հաշ վե տու տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15-ը, ներ-
կա յաց նում են սահ ման ված կար գով հար կա յին մարմ նի կող մից հաս տատ ված շա հու թա-
հար կի հաշ վարկ:

«Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կա-
տու նե րը շա հու թա հար կի գու մար նե րը որո շում են յու րա քանչ յուր տար վա արդ յունք նե րով 
(...), իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ շա հու թա հար կի հաշ վարկ ման նպա տա կով 
«Հար կե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-
ված դեպ քե րում հար կա յին տես չու թյան մար մինն օգտ վում է նույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա-
սով սահ ման ված իրա վուն քից:

«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կե րը ճիշտ 
հաշ վար կե լու, ժա մա նա կին վճա րե լու և հար կա յին օրենս դրու թյան մյուս պա հանջ նե րը 
պահ պա նե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը, հար կա յին օրենս դրու թյամբ այլ բան սահ ման-
ված չլի նե լու դեպ քում, կրում են հարկ վճա րող նե րը և  դրանց (ձեռ նար կու թյուն նե րի, հիմ-
նարկ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի)՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ 
սահ ման ված պաշ տո նա տար ան ձինք:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե հարկ վճա րո ղը չի ներ կա յաց նում հարկ-
վող օբ յեկտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման (հար կա յին օրենս դրու թյամբ կամ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան որո շում նե րով նա խա տես ված դեպ-
քե րում՝ նաև այլ հաշ վառ ման և (կամ) գրան ցում նե րի վե րա բե րող) սահ ման ված փաս-
տաթղ թե րը կամ դրանք վա րում է սահ ման ված կար գի կո պիտ խախ տում նե րով, կամ 
ակն հայտ կեղծ տվյալ ներ է մտցնում հար կա յին մար մին ներ կա յաց րած հաշ վետ վու թյուն-
նե րում, հաշ վարկ նե րում, հայ տա րա րագ րե րում և այլ փաս տաթղ թե րում, որի հետևան քով 
անհ նար է դառ նում հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վար կել հարկ 
վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ 
վճա րո ղի շրջա նա ռու թյուն նե րը հա մար վում են չհիմ նա վոր ված կամ առևտ րա կան (առք 
ու վա ճառ քի) գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նող շրջա նա ռու թյան հարկ վճա րո ղի մոտ «Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի թիվ 5 հա վել վա ծով սահ ման ված կար գով իրա-
կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում ար ձա նագրվել է, որ շրջա նա ռու թյան հարկ վճա րո ղին 
տրա մադր ված՝ ապ րանք նե րի ձեռք բե րու մը հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րում գոր ծար քի 
ար ժե քը ներ կա յաց ված է գոր ծար քի իրա կան ար ժե քից 20 և ավե լի տո կոս տար բե րու-
թյամբ, ապա հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կում է 
հար կա յին մար մի նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար-
գով, մաս նա վո րա պես, հիմն վե լով հարկ վճա րո ղի ակ տիվ նե րի, հարկ վճա րո ղի իրաց ման 
շրջա նա ռու թյան ծա վալ նե րի, հարկ վճա րո ղի ար տա դրու թյան և շր ջա նա ռու թյան ծախ-
սե րի, գույ քագրման և չա փագրման տվյալ նե րի, օրեն քով սահ ման ված կար գով եր րորդ 
ան ձից ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև նույն օրեն քի 20 հոդ վա ծով սահ ման-
ված այլ տե ղե կու թյուն նե րի, հա ման ման պայ ման նե րում գոր ծող այլ սուբ յեկտ նե րի միջև 
կի րառ ված գնե րի և այլ ցու ցա նիշ նե րի, հա մա խառն եկամ տի մեջ 25 տո կոս հաշ վար կա յին 
հարկ վող շա հույ թի կամ հարկ վող եկամ տի կամ օրեն քով իրա կա նաց ված հսկիչ գնում նե-
րի վրա:

Այ սինքն՝ շա հու թա հարկ վճա րող նե րը պար տա վոր են յու րա քանչ յուր տար վա արդ-
յունք նե րով ինք նու րույն հաշ վար կել շա հու թա հար կի գու մար նե րը և մինչև հաշ վե տու տար-
վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15-ը հար կա յին մար մին ներ կա յաց նել այդ հաշ վար կը: 
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Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծում հա տուկ 
իրա վա կար գա վո րում ներ է նա խա տե սել այն իրա վի ճակ նե րի հա մար, երբ հարկ վճա րո ղի 
վե րոգրյալ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու արդ յուն քում 
վեր ջի նիս ունե ցած հար կա յին պար տա վո րու թյան չա փը, այդ թվում նաև՝ շա հու թա հար կի 
գծով, հնա րա վոր չի լի նում պար զել: 

4.7. Նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով «Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված իրա վա դրույ թի բո վան դա կու թյա նը՝ 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քում, երբ անհ նար է հար կա յին օրենս դրու-
թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վար կել հարկ վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը, 
հար կա յին մար մի նը պար տա վոր է ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով հաշ վար կել 
հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը (տե՛ս ան հատ 
ձեռ նար կա տեր Տիգ րան Խոս րով յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տեի Շա հում յա նի հար կա յին տես չու թյան թիվ ՎԴ/0054/05/09 վար չա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.07.2009 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ «Հար կե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում հստա կո րեն ամ րագրված են այն իրա-
վա կան հիմ քե րը, որոնց առ կա յու թյան դեպ քում հար կա յին մարմ նի մոտ առա ջա նում է 
հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե-
լու լիա զո րու թյու նը: Այս պես, հար կա յին մար մի նը պար տա վոր է ինք նու րույն հաշ վար կել 
հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, եթե առ կա է 
հետևյալ իրա վի ճակ նե րից որևէ մե կը.

1) հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին 
պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կե լը դար ձել է անհ նար,

2) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ վճա րո ղի շրջա նա ռու թյուն նե րը հա մար-
վում են չհիմ նա վոր ված:

Ընդ որում՝ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օրենս դի րը 
նա խա տե սել է նաև այն փաս տա կան հան գա մանք նե րի սպա ռիչ ցան կը, որոնք պատ ճառ 
են հան դի սա նում վե րոգրյալ իրա վի ճակ նե րի առա ջաց ման հա մար. այդ ցան կը նե րա ռում 
է հետևյալ դեպ քե րը. 

1) հարկ վճա րո ղը չի ներ կա յաց նում հարկ վող օբ յեկտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման (օ րենս դրու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև այլ) սահ ման ված փաս-
տաթղ թե րը,

2) հարկ վճա րո ղը հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման (օ րենս դրու թյամբ նա խա տես ված 
դեպ քե րում՝ նաև այլ) սահ ման ված փաս տաթղ թե րը վա րում է սահ ման ված կար գի կո պիտ 
խախ տում նե րով,

3) հարկ վճա րողն ակն հայտ կեղծ տվյալ ներ է մտցնում հար կա յին մար մին ներ կա-
յաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րում, հաշ վարկ նե րում, հայ տա րա րագ րե րում և այլ փաս տաթղ-
թե րում:

 Փաս տո րեն, «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու-
թյու նից հետևում է, որ հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու-
թյուն ներն ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կա յին մարմ նի լիա զո րու թյան ծագ ման հա մար 
անհ րա ժեշտ պայ ման է հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով հարկ վճա րո-
ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կելն անհ նար դառ նա լու կամ հարկ վճա րո-
ղի շրջա նա ռու թյուն ներն օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում չհիմ նա վոր ված հա մար վե լու 
իրա վի ճակ նե րից որևէ մե կի և հարկ վճա րո ղի կող մից թույլ տրված վե րոգրյալ արարք նե-
րից որևէ մե կի միջև պատ ճա ռա հետևան քա յին կա պի առ կա յու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սով օրենս դի րը ոչ միայն ամ րագ րել է այն հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ-
յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներն ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կա յին 
մարմ նի լիա զո րու թյան ծագ ման հա մար անհ րա ժեշտ իրա վա կան նա խադր յալ նե րի բո-
վան դա կու թյու նը, այլ նաև սահ մա նել է հար կա յին մարմ նի այդ լիա զո րու թյան իրա կա-
նաց ման պայ ման նե րը: Այս պես, քննարկ վող իրա վա կան նոր մով օրենս դի րը նախևա ռաջ 
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թվար կել է այն չա փա նիշ նե րը, որոնք պետք է հիմք ըն դուն վեն հար կա յին մարմ նի կող-
մից հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լիս: Այդ գոր-
ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս հար կա յին մար մի նը հիմն վում է, մաս նա վո րա պես, հետևյալ 
տվյալ նե րի վրա.

1) հարկ վճա րո ղի ակ տիվ ներ,
2) հարկ վճա րո ղի իրաց ման շրջա նա ռու թյան ծա վալ ներ,
3) հարկ վճա րո ղի ար տա դրու թյան և շր ջա նա ռու թյան ծախ սեր,
4) գույ քագրման և չա փագրման տվյալ ներ,
5) օ րեն քով սահ ման ված կար գով եր րորդ ան ձից ստաց ված տե ղե կու թյուն ներ,
6) «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ տե ղե կու թյուն-

ներ,
7) հա ման ման պայ ման նե րում գոր ծող այլ սուբ յեկտ նե րի միջև կի րառ ված գներ և 

այլ ցու ցա նիշ ներ,
8) օ րեն քով իրա կա նաց ված հսկիչ գնում նե րի արդ յուն քում ձեռք բեր ված տվյալ ներ,
9) հաշ վար կա յին հարկ վող շա հույթ կամ հաշ վար կա յին հարկ վող եկա մուտ (հա մա-

խառն եկամ տի մեջ 25 տո կոս):
Բա ցի այդ, «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով հարկ վճա րո ղի 

հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լու կար գը հաս տա-
տե լու լիա զո րու թյու նը վե րա պահ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա-
նը: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա-
ծով իրեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյու նը, 18.09.1998 թվա կա նին ըն դու նել է թիվ 580 որո-
շու մը (ու ժի մեջ է մտել 01.10.1998 թվա կա նին, ուժը կորց րել է 23.03.2018 թվա կա նին), որով 
հաս տա տել է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում 
հար կա յին մարմ նի կող մից հարկ վող օբ յեկտ նե րի և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
հաշ վարկ ման (գնա հատ ման) կար գը (այ սու հետ՝ Կարգ): Նշ ված են թաօ րենս դրա կան ակ-
տով ՀՀ կա ռա վա րու թյունն ան դրա դար ձել է, ի թիվս այլ նի, հետևյալ հա րա բե րու թյուն նե-
րի կա նո նա կարգ մա նը.

1) հար կա յին մարմ նի կող մից հարկ վող օբ յեկտ նե րի և հար կա յին պար տա վո րու-
թյուն նե րի հաշ վարկ ման (գնա հատ ման) հա ջոր դա կա նու թյու նը ( Կար գի 4-րդ կետ),

2) ե լա կե տա յին չա փե րի որոշ ման հա մար անհ րա ժեշտ վեր լու ծու թյան կա տա րու մը 
և հարկ վող օբ յեկտ նե րի ու հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վարկ ման (գնա հատ-
ման, վե րագ նա հատ ման) հա մար անհ րա ժեշտ ելա կե տա յին չա փե րի որո շու մը ( Կար գի 
5-րդ կետ), որն ընդգրկում է նաև՝

- ակ տիվ նե րի շար ժի (օգ տա գործ ման) չա փի մնա ցոր դի որո շու մը ( Կար գի 6-8-րդ 
կե տեր),

- ակ տիվ նե րի առա ջաց ման աղբ յուր նե րի չա փի մնա ցոր դի որո շու մը և վեր լու ծու մը 
( Կար գի 9-11-րդ կե տեր),

3) հարկ վող օբ յեկտ նե րի և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վար կումն ու 
ձևա կեր պու մը ( Կար գի 12-15-րդ կե տեր):

Հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկ տը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներն անուղ ղա-
կի եղա նա կով հաշ վար կե լու հար կա յին մարմ նի լիա զո րու թյու նը կա րող է իրա կա նաց վել 
միայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 որոշ մամբ սահ ման ված կար-
գով:

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 
հան գել է հետևյալ եզ րա կա ցու թյան.

- հար կա յին մար մինն օժտ ված է հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա-
յին պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում նաև՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար-
կե լու լիա զո րու թյամբ,

- հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ 
թվում նաև՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կա յին մարմ նի լիա զո-
րու թյու նը կա րող է կի րառ վել միայն օրեն քով հստա կո րեն նա խա տես ված և նույն որոշ-
մամբ ներ կա յաց ված իրա վի ճակ նե րում, որոնք առա ջա նում են հարկ վճա րո ղի՝ օրեն քով 
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սահ ման ված որո շա կի պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար-
ման հետևան քով,

- հարկ վճա րո ղի հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ 
թվում նաև՝ շա հու թա հար կի գծով, ինք նու րույն հաշ վար կե լու հար կա յին մարմ նի լիա զո րու-
թյու նը կա րող է իրա կա նաց վել միայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված կար գով 
(18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 որո շում)՝ հիմք ըն դու նե լով օրեն քով դրա հա մար հա տուկ 
նա խա տես ված չա փա նիշ նե րը (տե՛ս «ԻՆԺԳԱՐԱՆՏ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա
խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/3899/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 
թվա կա նի որո շու մը):

4.8. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար զե լու հա մար, թե արդ յոք հարկ 
վճա րո ղի կող մից առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի (նվա զեց ման ոչ են թա կա) ծախ-
սե րը նվա զեց վե լու դեպ քում կի րա ռե լի է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե-
րը հար կա յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նակ նե րով հաշ վար կե լու լիա զո րու թյու նը, 
անհ րա ժեշտ է գնա հա տել նշված լիա զո րու թյան կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ իրա վի-
ճակ նե րի (հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին 
պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կե լու անհ նա րի նու թյուն կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե-
րում հարկ վճա րո ղի շրջա նա ռու թյուն նե րը չհիմ նա վոր ված հա մար վե լը) առ կա յու թյու նը 
կամ բա ցա կա յու թյու նը։

Մաս նա վո րա պես՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հարկ վճա րո ղի կող մից շա-
հու թա հար կի հաշ վար կում առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սեր (ան թույ լատ-
րե լի նվա զե ցում ներ) նե րառ ված լի նե լու հան գա մանքն ինք նին չի վկա յում հար կա յին 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը 
հաշ վար կե լու անհ նա րի նու թյան կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ վճա րո ղի 
շրջա նա ռու թյուն նե րը չհիմ նա վոր ված հա մար վե լու մա սին։ Վճռա բեկ դա տա րա նի նման 
դա տո ղու թյան հիմ քում ըն կած է այն իրո ղու թյու նը, որ եթե հայտ նի են տնտես վա րող սուբ-
յեկ տի հա մա խառն եկա մու տը և «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված թույ-
լատ րե լի նվա զե ցում նե րը, ապա նշված տվյալ նե րը բա վա րար են տնտես վա րող սուբ յեկ-
տի հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար կե լու հա մար, քա նի որ հարկ վող շա հույ թը 
հա մա խառն եկամ տի և թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյունն է։ Ընդ 
որում, ինչ վե րա բե րում է այն հան գա ման քին, որ առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի 
ծախ սե րը չնվա զեց նե լու դեպ քում հարկ վող շա հույ թը եր բեմն կա րող է հա մա հունչ չլի-
նել փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը ընդգ ծում է, որ որևէ 
ծախս կա տա րած լի նե լու հան գա ման քը դեռևս չի նշա նա կում, որ այդ ծախ սը են թա կա է 
հա մա խառն եկամ տից նվա զեց ման։ Ե թե որևէ ծախս չի հա մա պա տաս խա նում թույ լատ-
րե լի նվա զե ցում հա մար վե լու չա փա նիշ նե րին, ապա այն են թա կա չէ նվա զեց ման՝ ո՛չ հարկ 
վճա րո ղի, և ո՛չ էլ հար կա յին մարմ նի կող մից՝ ան կախ նրա նից, թե այդ ծախսն իրա կա նում 
առ կա է, թե՝ ոչ։ Այ սինքն՝ ծախ սե րի գծով թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րը կա րող են պա կաս 
լի նել հարկ վճա րո ղի կող մից փաս տա ցի կա տար ված ծախ սե րից։

4.9. Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման դեպ քե րում շա հու թա հար-
կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հարկ վճա րո ղի կող մից հար կա յին մար մին 
ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րում ար տա ցոլ ված տվյալ նե րի հի ման վրա հաշ վար կե լու 
կար գը հա մա հունչ է նաև «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ տնտես վա րող սուբ յեկ-
տի ծախ սե րը նվա զեց նե լու կար գա վո րում նե րին։ Մաս նա վո րա պես՝ հա կա ռակ մո տեց ման 
դեպ քում, եթե միայն հարկ վճա րո ղի կող մից հար կա յին մար մին ներ կա յաց ված շա հու-
թա հար կի հաշ վար կում առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սեր (ան թույ լատ րե-
լի նվա զե ցում ներ) նե րառ ված լի նե լու հան գա ման քը հան գեց ներ «Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րը հար կա յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նա կով հաշ վար կե լու 
լիա զո րու թյան կի րառ ման, ապա հար կա յին մար մի նը յու րա քանչ յուր դեպ քում պար տա-
վոր կլի ներ պար զել և շա հու թա հար կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հաշ վար-
կե լիս հաշ վի առ նել նաև այն պի սի ծախ սեր, որոնց նվա զե ցումն օրեն քով թույ լատր ված չէ։ 
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Արդ յուն քում «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ տնտես վա րող սուբ յեկ տի ծախ սե րը 
նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ կար գա վո րում նե րը կի մաս տազրկ վեին, ին չը, Վճռա բեկ դա տա-
րա նի գնա հատ մամբ, ան թույ լատ րե լի է։

4.10. Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քե-
րում, երբ հայտ նի են տնտես վա րող սուբ յեկ տի հարկ վող շա հույ թը որո շե լու հա մար անհ-
րա ժեշտ եր կու տար րե րը՝ հա մա խառն եկա մու տը և «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ օրեն-
քով սահ ման ված թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րը, ապա միայն այն հան գա ման քը, որ հարկ 
վճա րո ղի կող մից հար կա յին մար մին ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րում ար տա ցոլ ված են 
նաև առանց հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի ծախ սեր (ան թույ լատ րե լի նվա զե ցում ներ), 
չի վկա յում «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ 
հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հար կա յին մարմ նի կող մից 
անուղ ղա կի եղա նակ նե րով հաշ վար կե լու լիա զո րու թյան կի րառ ման հիմ քե րից (հար կա յին 
օրենս դրու թյամբ սահ ման ված կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը 
հաշ վար կե լու անհ նա րի նու թյուն կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ վճա րո ղի 
շրջա նա ռու թյուն նե րը չհիմ նա վոր ված հա մար վե լը) որևէ մե կի առ կա յու թյան մա սին։ Ն ման 
դեպ քե րում որ պես հարկ վող շա հույթ պետք է դի տար կել հա մա խառն եկամ տի և թույ լատ-
րե լի նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյու նը, որի հի ման վրա էլ պետք է հաշ վարկ վի 
օրեն քով սահ ման ված շա հու թա հար կի գու մա 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.

4.11. Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ֆի նանս նե-
րի նա խա րա րի 17.04.2015 թվա կա նի թիվ 5011669 հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն՝ «ԷԴՄԵՍ» 
ՍՊԸ-ում կա տար վել է բյու ջեի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար կա յին մարմ նի կող-
մից վե րահսկ վող ՀՀ օրենս դրու թյան առան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման ճշտու թյան 
ստու գում։

Ս տուգ ման արդ յուն քում Տես չու թյու նը 06.08.2015 թվա կա նին կազ մել է թիվ 5011669 
ակ տը, որի 1-ին կե տով «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի նկատ մամբ շա հու թա հար կի գծով առա ջադր վել 
է 36.476.260 ՀՀ դրամ լրա ցու ցիչ հար կա յին պար տա վո րու թյուն:

Ս տուգ ման ակ տի 1-ին կե տի հիմ նա վո րում նե րում, մաս նա վո րա պես, նշվել է, որ 
««ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸի կող մից ներ կա յաց ված սկզբնա կան փաս տաթղ թե րի ստու գու մից պարզ
վեց, որ 2013 թվա կա նին «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸի հա մա խառն եկա մու տը կազ մել է 114.386.300 ՀՀ 
դրամ, սա կայն նույն թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կով ցույց է տրվել 103.747.000 ՀՀ 
դրամ կամ պա կաս 10.639.300 ՀՀ դրամ, որը 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բեր և նո յեմ բեր ամիս նե
րի իրաց ման շրջա նա ռու թյունն ամ բող ջու թյամբ նույն տար վա տա րե կան հա մա խառն եկամ
տում չնե րա ռե լու արդ յունք է. դրա հետևան քով խախտ վել է «Շա հու թա հար կի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 7րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տի «ա» են թա կե տի պա հան ջը: Բա ցի այդ, «ԷԴՄԵՍ ՍՊԸի» 
կող մից 2013 թվա կա նին հա մա խառն եկամ տից նվա զեց վել են առանց ձեռք բեր ման փաս
տաթղ թե րի առ կա յու թյան նյու թա կան ծախ սեր 58.608.000 ՀՀ դրա մի չա փով, որի հետևան
քով խախտ վել է նույն օրեն քի 10րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի պա հան ջը: Այս պի սով՝ «ԷԴՄԵՍ» 
ՍՊԸն 2013 թվա կա նի հարկ վող շա հույ թը պա կաս է հաշ վար կել 69.247.300 ՀՀ դրա մի չա
փով: «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸն չի ներ կա յաց րել 2013 թվա կա նի 4րդ  եռամս յա կի ապ րանք նե րի ար
տա դրու թյան և շր ջա նա ռու թյան ֆի զի կա կան ծա վալ նե րի ու գնե րի վե րա բեր յալ հաշ վետ վու
թյու նը»։

«ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ն 11.09.2015 թվա կա նին ան վա նա փոխ վել է «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի:
Սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հայ ցի հի ման վրա, որով 

վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Տես չու թյան 06.08.2015 թվա կա նի թիվ 5011669 
ակ տի 1-ին կետն այն հիմ քով, որ «տվյալ դեպ քում առ կա է ոչ թե ակ տում նշված չա փի ծախ
սեր փաս տա ցի կա տար ված չլի նե լու փաս տը, այլ առ կա են փաս տա ցի կա տար ված ծախ
սե րը հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րը ստու գող նե րին չներ կա յաց նե լու, այդ մա սով հաշ վա ռու
մը կո պիտ խախ տու մով վա րե լու փաս տե րը: Ակն հայտ է նաև նշված ծախ սե րը չըն դուն վե լու 
պայ ման նե րում օրենս դրու թյամբ սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով շա հու թա հար կի հարկ վող 
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օբ յեկ տը և շա հու թա հար կը հաշ վար կե լու անհ նա րի նու թյան հան գա ման քը», «(…) հարկ վող 
օբ յեկ տը պետք է հաշ վարկ վեր հար կա յին մարմ նի կող մից «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
22րդ հոդ վա ծի կի րառ մամբ, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 որոշ մամբ 
հաս տատ ված կար գով», «(…) հար կա յին մար մի նը հնա րա վո րու թյուն ուներ և պար տա վոր էր 
հաշ վար կել հարկ վող շա հույ թի և շա հու թա հար կի իրա տե սա կան չա փը, ին չը չի կա տա րել»:

Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Տես չու թյու նը 
«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված հիմ քե րի (այն 
է՝ «հարկ վող օբ յեկտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման սահ ման ված փաս տաթղ-
թե րը չներ կա յաց նե լը» կամ «դրանք սահ ման ված կար գի կո պիտ խախ տում նե րով վա րե-
լը») առ կա յու թյան պայ ման նե րում «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի հարկ վող օբ յեկտ ներն ու հար կա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րը չի հաշ վար կել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 18.09.1998 թվա կա նի թիվ 580 
որոշ մամբ հաս տատ ված կար գով սահ ման ված կա նոն նե րով: Դա տա րա նը նշել է նաև, որ 
«ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ն վի ճարկ վող ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված ստուգ ման ժա մա նակ հար-
կա յին մարմ նին չի ներ կա յաց րել իր կող մից 2013 թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կով 
ցույց տրված և հար կա յին մարմ նի կող մից վի ճարկ վող ակ տով ար ձա նագրված հա մա-
խառն եկամ տի ու դրա նից կա տար ված նվա զե ցում նե րի տար բե րու թյուն նե րը հիմ նա վո-
րող փաս տա թուղթ, որ պի սի պայ ման նե րում առ կա է եղել «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կի րառ ման հիմ քը, քա նի որ այդ նոր մի ուժով հարկ վճա րո ղի 
կող մից հարկ վող օբ յեկտ նե րի գծով հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման սահ ման ված փաս-
տաթղ թեր չներ կա յաց նե լը ևս  իրա վա կան հիմք է հա մար վում հար կա յին մարմ նի կող մից 
հարկ վող օբ յեկտ նե րը և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը ՀՀ կա ռա վա րու թյան սահ մա-
նած կար գով հաշ վար կե լու հա մար:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի-
ռը թող նե լով ան փո փոխ, պատ ճա ռա բա նել է, որ հար կա յին մար մի նը, ինք նու րույն հաշ-
վար կե լով շա հու թա հար կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը (կա րող էր կա տար վել 
միայն «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի ուժով) ստուգ ման ակ տի 1-ին կե տում 
չի վկա յա կո չել և չի կի րա ռել «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 
ին չը պար տա վոր էր կա տա րել: Վե րա քննիչ դա տա րա նը նշել է, որ տվյալ դեպ քում ստուգ-
ման ակ տին կցված չեն և դա տա րա նին նույն պես չեն ներ կա յաց վել հարկ վող օբ յեկտ նե րի 
հաշ վարկ ման, ինչ պես նաև դրա նից բխող հա մա խառն եկամ տի (ի րաց ման շրջա նա ռու-
թյուն) չա փի հաշ վարկ ման արդ յունք նե րի ձևա կեր պում պա րու նա կող հա մա պա տաս խան 
փաս տաթղ թեր, որոնք կա րող էին վկա յել այն մա սին, որ հար կա յին պար տա վո րու թյուն-
նե րը հար կա յին մար մի նը հաշ վար կել է՝ հիմն վե լով հարկ վճա րո ղի ակ տիվ նե րի, հարկ 
վճա րո ղի իրաց ման շրջա նա ռու թյան ծա վալ նե րի, հարկ վճա րո ղի ար տա դրու թյան և շր-
ջա նա ռու թյան ծախ սե րի, գույ քագրման և չա փագրման տվյալ նե րի, օրեն քով սահ ման ված 
կար գով եր րորդ ան ձից ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև «Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այլ տե ղե կու թյուն նե րի, հա ման ման պայ ման նե րում 
գոր ծող այլ սուբ յեկտ նե րի միջև կի րառ ված գնե րի և այլ ցու ցա նիշ նե րի, հա մա խառն եկամ-
տի մեջ 25 տո կոս հաշ վար կա յին հարկ վող շա հույ թի կամ հարկ վող եկամ տի կամ օրեն-
քով իրա կա նաց ված հսկիչ գնում նե րի վրա։ Այլ կերպ ասած՝ սույն գոր ծով բա ցա կա յում է 
որևէ ապա ցույց այն մա սին, որ վար չա կան մար մի նը պահ պա նել է շա հու թա հար կի գծով 
«ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի հարկ վող հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներն ինք նու րույն հաշ վար կե լու 
լիա զո րու թյան իրա կա նաց ման պայ ման ներն ու կար գը և «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի 2013 թվա կա-
նի հարկ վող շա հույ թը որո շել է օրեն քով սահ ման ված չա փա նիշ նե րի մի ջո ցով։

4.12. Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մա դրե լով սույն գոր-
ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 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 րանն ար ձա նագ րում է, որ հետևու թյուն անե լու հա մար այն մա սին, 
որ «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի հարկ վող օբ յեկտ ներն ու հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը վար չա-
կան մարմ նի կող մից հաշ վար կե լու հա մար առ կա են եղել «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված հիմ քե րը, պետք է պար զել, թե արդ յոք առ կա են 
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օրեն քով հստա կո րեն նա խա տես ված և սույն որոշ մամբ նկա րագրված իրա վի ճակ նե րը, և 
արդ յոք դրանք առա ջա ցել են «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի՝ օրեն քով սահ ման ված որո շա կի պար տա-
կա նու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման հետևան քով։

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ հայց վորն ըն դու նել է, որ ստու գումն իրա կա-
նաց նող հար կա յին տե սուչ նե րին չեն ներ կա յաց վել 58.608.000 ՀՀ դրա մի չա փով ծախ-
սե րը հիմ նա վո րող փաս տաթղ թեր։ Վե րը նշված դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հարկ վճա րո ղի կող մից առանց հիմ նա վո րող 
փաս տաթղ թե րի ծախ սեր նվա զեց ված լի նե լու հան գա մանքն ինք նին չի վկա յում «Հար կե-
րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ հարկ վող օբ յեկտ նե րը 
և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը հար կա յին մարմ նի կող մից անուղ ղա կի եղա նա կով 
հաշ վար կե լու լիա զո րու թյան կի րառ ման հիմ քե րից (հար կա յին օրենս դրու թյամբ սահ ման-
ված կար գով հարկ վճա րո ղի հար կա յին պար տա վո րու թյու նը հաշ վար կե լու անհ նա րի նու-
թյուն կամ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հարկ վճա րո ղի շրջա նա ռու թյուն նե րը չհիմ-
նա վոր ված հա մար վե լը) որևէ մե կի առ կա յու թյան մա սին։ Ուս տի, տվյալ դեպ քում հար-
կա յին մար մի նը, հիմն վե լով հարկ վճա րո ղի կող մից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րում 
ար տա ցոլ ված տվյալ նե րի վրա, հարկ վող շա հույ թը հաշ վար կել է՝ հա մա խառն եկամ տից 
նվա զեց նե լով թույ լատ րե լի նվա զե ցում նե րը, որի հի ման վրա էլ հաշ վարկ վել է օրեն քով 
սահ ման ված շա հու թա հար կի գու մա րը:

Փաս տո րեն, տվյալ դեպ քում չի հաս տատ վում «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված լիա զո րու թյան կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ 
իրա վի ճակ նե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում հար կա յին մար մինն 
իրա վա չա փո րեն չի կի րա ռել «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
նա խա տես ված լիա զո րու թյու նը։

4.13. Ինչ վե րա բե րում է «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի կող մից շա հու թա հար կը հաշ վար կե լիս թույլ 
տրված և վի ճարկ վող ստուգ ման ակ տով ար ձա նագրված մյուս խախտ մա նը՝ 2013 թվա կա-
նի շա հու թա հար կի հաշ վար կում հա մա խառն եկա մու տը 10.639.300 ՀՀ դրամ պա կաս ցույց 
տա լուն (ո րը, ըստ հար կա յին մարմ նի, 2013 թվա կա նին հոկ տեմ բեր և նո յեմ բեր ամիս նե րի 
իրաց ման շրջա նա ռու թյունն ամ բող ջու թյամբ նույն տար վա տա րե կան հա մա խառն եկամ-
տում չնե րա ռե լու արդ յունք է), ապա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հար կա յին 
մար մի նը 2013 թվա կա նի շա հու թա հար կի հաշ վար կում հա մա խառն եկա մու տը 10.639.300 
ՀՀ դրամ պա կաս ցույց տա լու հան գա ման քը հաս տատ ված է հա մա րել 2013 թվա կա նի շա-
հու թա հար կի հաշ վար կով ցույց տրված հա մա խառն եկա մու տը (103.747.000 ՀՀ դրամ) և 
«ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի կող մից ներ կա յաց ված սկզբնա կան փաս տաթղ թե րում ար տա ցոլ ված 
հա մա խառն եկա մու տը (114.386.300 ՀՀ դրամ) հա մա դրե լու արդ յուն քում: Հետևա բար, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ մա սով ևս չի հիմ նա վոր վում «Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լու հիմ քի 
առ կա յու թյու նը։

4.14. Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի հետևու թյանն այն մա սին, որ հար կա յին մար մինն ինք նու րույն է հաշ վար կել շա-
հու թա հար կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը՝ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում 
չվկա յա կո չե լով և չ կի րա ռե լով «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 
ար ձա նագ րում է, որ այն ան հիմն է: Վե րա քննիչ դա տա րա նի այդ հետևու թյու նը չի բխում 
սույն գոր ծի նյու թե րից՝ հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 1-ին կե տի բո վան դա կու թյու նից բխում է, 
որ հար կա յին մար մինն այդ կե տում նշված խախ տու մը «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ին վե րագ րել է՝ 
հիմք ըն դու նե լով վեր ջի նիս կող մից ներ կա յաց ված սկզբնա կան փաս տաթղ թե րը: Նշ ված 
ակ տում որևէ նշում չկա «ԷԴՄԵՍ» ՍՊԸ-ի հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներն անուղ ղա-
կի եղա նա կով հաշ վար կե լու վե րա բեր յալ։ Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ հար կա յին մարմ նին չի կա րող վե րագրվել այն պի սի գոր ծո ղու թյան կա տա-
րում, որ հար կա յին մար մի նը շա հու թա հար կի գծով ինք նու րույն հաշ վարկ է կա տա րել, և 
որ այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լիս չի վկա յա կո չել և չի կի րա ռել «Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը: Վե րա քննիչ դա տա րա նը նման հետևու թյան է 
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հան գել առանց գոր ծում եղած ապա ցույց նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա-
զո տե լու՝ իր կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տի մեջ, ըստ էու թյան, չպատ ճա ռա բա նե լով 
նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը:

4.15. Վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Տես չու թյան 06.08.2015 
թվա կա նի թիվ 5011669 ակ տի 1-ին կե տը չէր կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ 
վար չա կան մար մի նը խախ տել է «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծը: Մինչ-
դեռ տվյալ դեպ քում Վե րա քննիչ դա տա րա նը Տես չու թյան 06.08.2015 թվա կա նի թիվ 
5011669 ակ տի 1-ին կե տի ոչ իրա վա չափ լի նե լը հաս տատ ված է հա մա րել հենց այդ հիմ-
քով: Հետևա բար Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա-
կան ակ տի՝ ան վա վեր ճա նաչ ման են թա կա լի նե լու վե րա բեր յալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
եզ րա հան գումն ան հիմն է:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի 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-րդ, 151-րդ և 163-
րդ հոդ ված նե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա 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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ-
յուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի 
լու ծումն էա 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 ցիա-
յի վե րոգրյալ հոդ վա ծով ամ րագրված՝ ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր: 
Հետևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի 
խախտ ման տե սանկ յու նից: Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս 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 անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մի հա-
մար «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն վ ճա րել է 4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք: ՀՀ պե տա կան 
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եկա մուտ նե րի կո մի տեն վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար վճա րել է 10.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 
տուրք, իսկ վճռա բեկ բո ղո քի հա մար՝ 20.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, որի արդ յուն քում «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հայ ցը 
են թա կա է մերժ ման, գտնում է, որ սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը 
պետք է լուծ վի հետևյալ կերպ.

- հայ ցա դի մու մի հա մար սահ ման ված և «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կող մից նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված,

- ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի կող մից բեր ված վե րա քննիչ ու վճռա բեկ բո-
ղոք նե րի հա մար սահ ման ված և նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քե րի գու մար նե րը 
պետք է հա տուց վեն «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կող մից:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով՝ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
12.11.2018 թվա կա նի որո շու մը և փո փո խել այն՝ «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հայ ցը մեր ժել։

2. «ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կող մից հայ ցա դի մու մի հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի 
հար ցը հա մա րել լուծ ված:

«ՌԱՖ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի բռնա գան ձել 
10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րա քննիչ բո ղո քի հա մար նա խա տես ված և նա խա պես վճար-
ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տու ցում:

«ՌԱՖ-ՇԻՆ»ՍՊԸ-ից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի բռնա գան ձել 
20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա տես ված և նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի փոխ հա տու ցում:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5662/05/16 
 2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5662/05/16
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Թով մաս յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ա. Առա քել յան  

Ա. Բա բա յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 25-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով, քննե լով Սա սուն Վար դա զար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սար գիս 

Մա դա թյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 11.01.2019 թվա-
կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Սա սուն Վար դա զար յա նի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե)՝ Կո մի տեի իրա վա բա-
նա կան վար չու թյան (այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) պե տի 27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 որո-
շու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Սա սուն Վար դա զար յա նը պա հան ջել է վե րաց նել Վար չու թյան 

պե տի 27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 որո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Հա կոբ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

25.04.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է։
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ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 11.01.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա նի 25.04.2017 
թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել՝ հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սա սուն Վար դա զար 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 քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել 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 6րդ հոդ վա ծի 1ին 
մա սի «ա» են թա կե տը, 8րդ հոդ վա ծի 6րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել 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 և 3-րդ պար բե րու թյուն ներն իրար նկատ մամբ չու նեն ընդ հա նուր նոր մի և հա տուկ 
նոր մի հա րա բե րակ ցու թյուն և սահ մա նում են նույն կար գա վո րում նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով 
տար բեր տեր մին ներ: Ակն հայտ է, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի նշված պար բե րու թյուն նե րի միջև հա կա սու թյուն չկա, և հետևա բար, 3-րդ 
պար բե րու թյու նը չի կա րող հան դի սա նալ 1-ին պար բե րու թյու նից բա ցա ռու թյուն:

Բա ցի այդ, 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 ծը չի բա վա րա րում որո շա կիու-
թյան սկզբուն քի պա հանջ նե րին: Այդ հոդ վա ծից միան շա նակ չի ըն կալ վում, թե ան հատ 
ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա տար ված մա տա կա րա րում 
հան դի սա ցող որ գոր ծարք ներն են են թա կա հարկ ման ԱԱՀ-ով՝ միայն հա տու ցե լի նե րը, 
թե նաև ան հա տույց նե րը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ ֆի զի կա կան ան ձի մոտ ավե լաց ված ար-
ժե քի հար կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ կա րող են առա ջա նալ միայն այն 
դեպ քում, երբ նրա կող մից կա տար վել են ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա 
հան դի սա ցող գույ քի օտար ման որևէ ձևով հա տու ցե լի գոր ծարք ներ և այդ գոր ծարք նե րի 
գի նը գե րա զան ցել է 58,35 մլն  դրա մը: Հար կա յին մար մինն իրա վա սու է ելա կետ ըն դու նել 
գույ քա հար կով հարկ ման նպա տա կով ան շարժ գույ քի հա մար օրեն քով սահ ման ված կար-
գով որոշ վող ար ժե քը (կա դաստ րա յին ար ժե քը) միայն այն դեպ քում, եթե առ կա է գոր-
ծար քի ար ժեք, որը ցածր է կա դաստ րա յին ար ժե քից: Իսկ նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի 
պա րա գա յում, երբ առ կա չէ գոր ծար քի ար ժեք, օբ յեկ տի վո րեն անհ նա րին է որո շել ԱԱՀ-ի 
շե մը գե րա զան ցող գու մա րի չա փը, և միա ժա մա նակ հար կա յին մար մի նը լիա զոր ված չէ 
հարկ ման բա զան որո շե լու նպա տա կով ի սկզբա նե կի րա ռել նվի րատ վու թյան օբ յեկտ 
հան դի սա ցող ան շարժ գույ քի կա դաստ րա յին ար ժե քը: Հետևա բար, վի ճարկ վող վար չա-
կան ակտն ըն դուն վել է օրեն քի խախտ մամբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 11.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 25.04.2017 թվա-
կա նի վճռին 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1. Սա սուն Վար դա զար յա նը 19.11.2014 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու-

թյան պայ մա նագ րով Ան դրա նիկ Հայ րա պետ յա նին է նվի րել Երևան քա ղա քի Է րե բու նի, 
Դա վիթ Բե կի փո ղոց, թիվ 63/13 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը՝ ռես տո րա նը (նպա տա-
կա յին նշա նա կու թյու նը՝ հա սա րա կա կան) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 83-84):

2. Վար չու թյան պե տի 27.06.2016 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
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թիվ 695/03 որոշ մամբ վե րոգրյալ գոր ծար քի հա մար Սա սուն Վար դա զար յա նի նկատ մամբ 
առա ջադր վել և գանձ վել է ԱԱՀ-ի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն՝ 12.276.656 ՀՀ դրա-
մի չա փով (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 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 բարձ-
րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-
թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան 
հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա-
կան դիր քո րո շում նե րը՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից 
հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի ան հա տույց օտար ման գոր ծարք ներն ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կով հարկ ման են թա կա լի նե լու հար ցի վե րա բեր յալ, 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա տար ված գույ քի օտար ման ան հա տույց գոր ծարք նե րը 
կա րող են հա մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում և առա ջաց նել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ 
վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։

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 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 (գանձ վում) է 
պե տա կան բյու ջե՝ ապ րանք նե րի ներ մուծ ման, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած-
քում դրանց ար տա դրու թյան ու շրջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-
ման բո լոր փու լե րում:

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 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն 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:

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 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ 
«Շրջա նա ռու թյան հար կի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով սահ ման-
ված՝ շրջա նա ռու թյան հարկ վճա րող հա մար վե լու հա մար ապ րանք նե րի մա տա կա րար-
ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման իրաց ման շրջա նա ռու թյան չա փը նույն օրեն քի 
կի րառ ման առու մով հա մար վում է ԱԱՀ-ի շեմ, բա ցա ռու թյամբ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նեու թյուն վա րե լու իրա վունք ունե ցող ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի և 
նույն օրեն քի 3.1-ին հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տում և 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
«ա» են թա կե տում նշված դեպ քե րի՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան 
ան ձանց, որոնց հա մար նույն օրեն քի կի րառ ման առու մով ԱԱՀ-ի շեմ է հա մար վում ապ-
րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման իրաց ման շրջա նա ռու-
թյան 58,35 մլն  դրա մը:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա-
ցող ֆի զի կա կան ան ձանց նկատ մամբ ԱԱՀ-ի շե մը կի րառ վում է նույն օրեն քի 3.1 հոդ վա ծի 
3-րդ կե տի «բ» են թա կե տում և 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի «ա» են թա կե տում նշված դեպ-
քե րում: Նույն պար բե րու թյու նում նշված գոր ծարք նե րի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան 
մե ծու թյու նը որոշ վում է՝

(…)
բ. գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր ծար քի ընդ հա նուր 

հարկ վող շրջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզբից իրա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք-
նե րի ընդ հա նուր հարկ վող շրջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ԱԱՀ-ի շե մը գե րա զան ցող 
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գու մա րից, եթե ան ձի իրա կա նաց րած՝ ապ րան քի մա տա կա րար ման և (կամ) ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր շրջա նա ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի 
գե րա զան ցել ԱԱՀ-ի շե մը:

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 3.1-ին հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» 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 կամ նո տար չհան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք, եթե՝ մա տու ցել են այն պի սի ծա ռա յու թյուն ներ (բա ցա ռու-
թյամբ ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան գոր ծարք նե րի) կամ մա տա կա րա րել են այն պի սի 
ապ րանք ներ, որոնց իրա կա նա ցումն օրեն քի հա մա ձայն չի դիտ վում որ պես ապօ րի նի ձեռ-
նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն:

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 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող օբ յեկտ 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:

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 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ 
ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք ներ (գոր ծառ նու թյուն ներ) են հա մար վում՝ ապ րանք նե րի մա-
տա կա րա րու մը՝ գոր ծարք, որն իրա կա նաց վում է ապ րանք նե րի (այդ թվում՝ ար տա դրան 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:

Նշ ված 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 գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն 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 առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ վեր ջինս կի րառ վում է տնտե սա կան գոր ծու-
նեու թյան բա վա կա նին լայն շրջա նա կում ընդգրկ 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: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում ար ձա նագ րել է, որ ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կի՝ որ պես անուղ ղա կի հար կի հարկ վող օբ յեկտն ավե լաց ված ար ժե քի հարկ 
վճա րող նե րի կամ ավե լաց ված ար ժե քի հար կի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրող ան ձանց 
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): Ընդ 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, inter alia, 
ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման գոր ծարք նե րը (գոր ծառ նու թյուն նե րը), 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 ծարք նե րը: Որ պես կա նոն՝ ավե լաց ված ար ժե քի հար-
կով հարկ վող օբ յեկ տը ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու 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: 
Սա կայն, բա ցի վե րը նշված ան ձանց կող մից իրա կա նաց րած գոր ծարք նե րի, օրենս դի րը 
որ դեգ րել է այն մո տե ցու մը, որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու 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՝ ավե լաց ված ար ժե քի 
հար կով հարկ վող գոր ծարք ներ (տե՛ս օրի նակ, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տեն ընդ դեմ Ռազ միկ Սե դրակ յա նի թիվ ՎԴ/0560/05/15 վար չա կան գոր
ծով 20.07.2017 թվա կա նի որո շու մը):
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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՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր-
ծարք ներ 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 3-րդ 
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 3-րդ պար բե րու-
թյան հա մա ձայն՝ 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 հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում հետևյալ դեպ քում՝ 

ա. ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տա դրա-
կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու-
թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա-
գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում 
ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օտա րու մը, 

(...):
Վե րը նշված իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն 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 
խմբագ րու թյամբ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի իմաս-
տով 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՝ ավե լաց ված 
ար ժե քի հար կով հարկ վող գոր ծարք, եթե վեր ջինս օտա րել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր-
ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույք, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա-
կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րառ յալ՝ շեն քեր, շի նու թյուն ներ (այդ թվում՝ անա վարտ 
(կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա-
նա կու թյան հո ղեր կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մաս։ Ընդ 
որում, վե րը նշված գոր ծարք նե րի մա սով ավե լաց ված ար ժե քի հար կի շեմ է սահ ման վել 
58,35 մլն  դրա մը։ Այն դեպ քում, երբ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան 
ան ձի կող մից իրա կա նաց ված՝ ապ րան քի մա տա կա րար ման և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր շրջա նա ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի գե րա զան-
ցել ավե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն  դրամ), ապա վե րը նշված գոր ծարք նե-
րի մա սով ավե լաց ված ար ժե քի հար կի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը որոշ վում է գույ քի 
մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր ծար քի ընդ հա նուր հարկ վող շրջա-
նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզբից իրա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր 
հարկ վող շրջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ավե լաց ված ար ժե քի հար կի շե մը (58,35 մլն 
 դրամ) գե րա զան ցող գու մա րից։

Հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն 
անհ րա ժեշտ է հա մա րում բա ցա հայ տել 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տում կի րառ ված «օ տա րում» բա ռի նշա նա կու թյու նը։

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 տը, ավե լաց ված ար-
ժե քի հար կով հարկ վող գոր ծարք նե րի (գոր ծառ նու թյուն ներ) թվին դա սե լով ապ րանք նե րի 
մա տա կա րա րու մը, միա ժա մա նակ բա ցա հայ տում է նաև դրա հաս կա ցու թյու նը։ Մաս նա-
վո րա պես, օրենս դիրն ապ րանք նե րի մա տա կա րա րում է հա մա րել այն գոր ծար քը, որն 
իրա կա նաց վում է ապ րանք նե րի (այդ թվում՝ ար տա դրան 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։ Փաս տո րեն, 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 հա մա ձայն՝ 
ապ րան քի մա տա կա րա րում են միայն հա տու ցե լի գոր ծարք նե րը, այ սինքն՝ այն գոր ծարք-
նե րը, որոն ցով ապ րան քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի է փո խանց-
վում հա տուց ման դի մաց։
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Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դիրն 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 3-րդ պար բե րու թյամբ սահ մա նել է ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի-
զի կա կան ան ձի կող մից իրա կա նաց վող, ապ րան քի մա տա կա րա րում հա մար վող գոր-
ծարք նե րը՝ դրանց թվին դա սե լով նաև ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա 
հան դի սա ցող գույ քի, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան 
գույ քի, նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), 
արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո-
ղե րի կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի օտար ման գոր-
ծարք 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 «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով սահ ման ված՝ վե րը նշված դրույթն 
անհ րա ժեշտ է մեկ նա բա նել ոչ թե այդ հոդ վա ծի ընդ հա նուր հա մա տեքս տից դուրս, այլ՝ 
հաշ վի առ նե լով նաև դրա նով սահ ման ված մնա ցած իրա վա կար գա վո րում նե րը, մաս նա-
վո րա պես՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյամբ ամ րագրված դրույ թը, հա-
մա ձայն որի՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում կա րող են հա մար վել բա ցա ռա պես հա տու ցե լի 
գոր ծարք նե րը։ Փաս տո րեն, ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի 
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 3-րդ պար բե րու թյան 
«ա» են թա կե տով սահ ման ված գույ քի օտա րու մը հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա-
րում միայն այն դեպ քում, երբ այդ գոր ծար քով գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա-
վունքն այլ ան ձի է փո խանց վել որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց։ Ընդ որում, 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով նա խա տես ված հա տուկ կար գա վո րու մը 
նպա տակ է հե տապն դում սահ մա նա փա կել ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի-
զի կա կան ան ձի կող մից իրա կա նաց վող այն գոր ծարք նե րը, որոնք վեր ջի նիս հա մար 
առա ջաց նում են ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։ Այ սինքն՝ 
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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են-
թա կե տի հա մա ձայն՝ ապ րան քի մա տա կա րա րում է հա մար վում ոչ թե ան հատ ձեռ նար-
կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կնքված գույ քի օտար ման հա տու ցե լի 
ցան կա ցած գոր ծարք, այլ միայն գույ քի օտար ման այն գոր ծարք նե րը, որոնց առար կան 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույք, ար տա դրա կան, այլ 
առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րառ յալ՝ շեն քեր, շի նու թյուն ներ 
(այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և 
այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղեր կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ-
կա նող բաժ նե մաս է։ 

Այս պի սով, 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 ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան 
առար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյան գույ քի, նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի-
սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա-
նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի 
օտա րու մը 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 3-րդ պար բե-
րու թյան «ա» են թա կե տի ուժով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում և ան ձի մոտ 
կա րող է առա ջաց նել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն միայն 
այն դեպ քում, երբ այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունքն այլ ան ձի է փո-
խանց վել հա տու ցե լի գոր ծար քով, այ սինքն՝ որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի-
մաց։ Հետևա բար, ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 585

կա տար ված՝ վե րոգրյալ գույ քի օտար ման ան հա տույց գոր ծարք նե րը չեն կա րող հա-
մար վել ապ րան քի մա տա կա րա րում և չեն կա րող առա ջաց նել ավե լաց ված ար ժե քի 
հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։

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՝ Սա սուն Վար դա զար յա նը 19.11.2014 թվա կա նին 
կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով Ան դրա նիկ Հայ րա պետ յա նին է 
նվի րել Երևան քա ղա քի Է րե բու նի, Դա վիթ Բե կի փո ղոց, թիվ 63/13 հաս ցեում գտնվող ան-
շարժ գույ քը (նպա տա կա յին նշա նա կու թյու նը՝ հա սա րա կա կան):

Վար չու թյան պե տի 27.06.2016 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
թիվ 695/03 որոշ մամբ վե րոգրյալ գոր ծար քի հա մար Սա սուն Վար դա զար յա նի նկատ մամբ 
առա ջադր վել և գանձ վել է ԱԱՀ-ի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն՝ 12.276.656 ՀՀ դրա-
մի չա փով:

Դա տա րա նը բա վա րա րել է Վար չու թյան պե տի 27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 
որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր յալ Սա սուն Վար դա զար յա նի հայ ցը: Դա տա-
րա նը գտել է, որ Սա սուն Վար դա զար յա նի կող մից 19.11.2014 թվա կա նին կնքված նվի-
րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա ԱԱՀ-ի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն չի 
կա րող առա ջա նալ, քա նի որ այդ գոր ծարքն ան հա տույց է: Դա տա րանն իր այդ եզ րա-
կա ցու թյան հիմ քում դրել է «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի մեկ նա բա նու թյու նը, որի հա մա ձայն՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի-
սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք ԱԱՀ-ի վճար ման պար տա վո րու թյուն կրում են այն դեպ-
քում, երբ իրա կա նաց նում են ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման, այ սինքն՝ հա տու ցե լի 
գոր ծարք:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 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, եթե օտար վել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող 
գույք, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք: Վե րա-
քննիչ դա տա րա նը նշել է, որ ան կախ այն հան գա ման քից՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը նշված գույ քը կամ դրա նում իրեն պատ կա նող բաժ նե մասն 
օտա րել է որևէ հա տու ցե լի եղա նա կով (օ րի նակ՝ վա ճառք, փո խա նա կու թյուն), թե՝ ան-
հա տույց (օ րի նակ՝ նվի րատ վու թյուն), միևնույն է՝ այդ գոր ծարքն «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 «ա» են-
թա կե տի իմաս տով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, ուս տի՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող 
գոր ծարք:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի վե րոգրյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Նախ, 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կետն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի հա մար սահ մա նում է ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու 
պար տա վո րու թյուն միայն որո շա կի կա տե գո րիա յի գույ քի հա տու ցե լի օտար ման գոր-
ծարք նե րի դեպ քում։

Տվ յալ դեպ քում 19.11.2014 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ-
մա նագ րով Սա սուն Վար դա զար յանն Ան դրա նիկ Հայ րա պետ յա նին է նվի րել Երևան քա-
ղա քի Է րե բու նի, Դա վիթ Բե կի փո ղոց, թիվ 63/13 հաս ցեում գտնվող հա սա րա կա կան 
նշա նա կու թյան ան շարժ գույ քը (ռես տո րան): Այդ գույ քը նե րառ վում է 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 
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օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով նա խա տես ված 
ապ րանք նե րի ցան կում։

Ան դրա դառ նա լով 19.11.2014 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան 
պայ մա նագ րի բնույ թին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

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:

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 մա դրել 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 օրենսգրքի 594-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ նվի րատ վու-
թյան պայ մա նագ րով մի կող մը (նվի րա տուն) մյուս կող մի (նվի րա ռուի) սե փա կա նու թյանն 
ան հա տույց հանձ նում է կամ պար տա վոր վում է հանձ նել գույք կա՛մ իրեն, կա՛մ եր րորդ 
ան ձին ուղղ ված գույ քա յին իրա վունք (պա հանջ), կամ ազա տում է, կամ պար տա վոր վում է 
նրան ազա տել իր կամ եր րորդ ան ձի հան դեպ ունե ցած գույ քա յին պար տա վո րու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենս գիր քը նա խա-
տե սում է նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի եր կու տե սակ՝ ռեալ, երբ պայ մա նա գի րը կնքված 
է հա մար վում հա մա պա տաս խան գույ քը կամ գույ քա յին իրա վուն քը (պա հան ջը) հանձ նե լու 
կամ գույ քա յին պար տա վո րու թյու նից ազա տե լու պա հից, և կոն սեն սուալ, երբ մեկ կող մը 
(նվի րա տուն) պար տա վոր վում է մյուս կող մին (նվի րա ռուին) հանձ նել նվերն ապա գա յում: 
Ն ման դեպ քում առա ջա նում է պար տա վո րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն, որի բո վան դա-
կու թյունն է կազ մում նվի րա տուի պար տա կա նու թյու նը ապա գա յում ավե լաց նել նվի րա-
ռուի գույքն իր գույ քի նվազ ման հաշ վին մի կող մից և նվի րա ռուի՝ գույ քը պա հան ջե լու 
իրա վուն քը մյուս կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րե րին (ան կախ 
դրա տե սա կից) բնո րոշ է դրանց ան հա տու ցե լի բնույ թը, այ սինքն՝ նվի րա տուն, նվի րա-
ռուի սե փա կա նու թյա նը գույք կամ իրեն կամ եր րորդ ան ձին ուղղ ված գույ քա յին պա հանջ 
հանձ նե լով կամ նվի րա ռուին իր կամ եր րորդ ան ձի հան դեպ ունե ցած գույ քա յին պար տա-
վո րու թյու նից ազա տե լով, չի ստա նում նվի րա ռուի կող մից որևէ հա տու ցում։

Ել նե լով վե րոգրյա լից և հաշ վի առ նե լով սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր 
չհան դի սա ցող ան ձի կող մից իր գույ քի նվի րատ վու թյու նը՝ որ պես ան հա տույց գոր ծարք, չի 
հա մար վում ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար չի կա րող 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի ուժով ան հատ ձեռ-
նար կա տեր չհան դի սա ցող ան ձի մոտ առա ջաց նել ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու 
պար տա վո րու թյուն։

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ 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 վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Սա սուն Վար դա-
զար յա նի նկատ մամբ ԱԱՀ-ի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի առա ջա դրումն ու 
գան ձու մը ոչ իրա վա չափ են, քա նի որ Սա սուն Վար դա զար յա նի կող մից 19.11.2014 թվա-
կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով նա խա տես ված գոր-
ծարք նե րի թվին չի դաս վում: Հետևա բար, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Վար չու թյան պե տի 
27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 որո շու մը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, քա նի որ ըն-
դուն վել է օրեն քի, 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի խախտ մամբ, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի կող մից:

Փաս տո րեն, «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու հիմ քով 
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ան վա վեր ճա նա չե լով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը՝ Դա տա րա նը կա յաց րել 
է գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակտ, ին չը հաշ վի չի առնվել Վե րա քննիչ 
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-րդ, 151-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ուժով Վե րա քննիչ 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 անհ րա 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 վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու-
րա քանչ յուր ոք ունի ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի քննու թյան իրա վունք: Սույն գոր ծով 
վե ճի լու ծումն էա 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 ցիա յի նույն 
հոդ վա ծով ամ րագրված ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի տարր է, հետևա բար 
գոր ծի ան հար կի ձգձգում նե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված իրա վուն քի խախտ ման 
տե սանկ յու նից: Տվ յալ 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 արդ յու նա վե տու-
թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 
նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին 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 անհ րա-
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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Սա սուն Վար դա զար յա նը վճռա բեկ բո ղո-
քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, և քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար-
ման, ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Սա սուն Վար դա զար յա 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 Կո մի տեի կող մից:

Ել նե լով վե րոգրյա 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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1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
11.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2017 
թվա կա նի վճռին:

2. ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեից հօ գուտ Սա սուն Վար դա զար յա նի բռնա-
գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա-
կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 
բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/5662/05/16 վար չա կան գոր ծով  

25.12.2020 թվականին կա յաց ված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 25.12.2020 թվա կա նին քննե լով Սա սուն 
Վար դա զար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սար գիս Մա դա թյա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ 
վար չա կան դա տա րա նի 11.01.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Սա սուն Վար դա-
զար յա նի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 
(այ սու հետ՝ Կո մի տե)՝ Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան (այ սու հետ՝ Վար չու թյուն) 
պե տի 27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 որո շու մը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, նույն պա-
լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա-
վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 11.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և 
օրի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2017 թվա կա նի վճռին:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա 
Հա կոբ յանս և Մա մի կոն Դր մե յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ մամբ Վճռա բեկ 
դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, ղե կա վար-
վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա սե րով, 
շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Սա սուն Վար դա զար յա նը պա հան ջել է վե րաց նել Վար չու թյան 

պե տի 27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 որո շու մը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Հա կոբ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

25.04.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է։
ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 11.01.2019 

թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա նի 25.04.2017 
թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել՝ հայ ցը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սա սուն Վար դա զար 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
Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել 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 մա սի «ա» են թա կե տը, 8-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել 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 և 3-րդ պար բե րու թյուն ներն իրար նկատ մամբ չու նեն ընդ հա նուր նոր մի և հա տուկ 
նոր մի հա րա բե րակ ցու թյուն և սահ մա նում են նույն կար գա վո րում նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով 
տար բեր տեր մին ներ: Ակն հայտ է, որ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի նշված պար բե րու թյուն նե րի միջև հա կա սու թյուն չկա, և հետևա բար, 3-րդ 
պար բե րու թյու նը չի կա րող հան դի սա նալ 1-ին պար բե րու թյու նից բա ցա ռու թյուն:

Բա ցի այդ, 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 ծը չի բա վա րա րում որո շա կիու-
թյան սկզբուն քի պա հանջ նե րին: Այդ հոդ վա ծից միան շա նակ չի ըն կալ վում, թե ան հատ 
ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից կա տար ված մա տա կա րա րում 
հան դի սա ցող որ գոր ծարք ներն են են թա կա հարկ ման ԱԱՀ-ով՝ միայն հա տու ցե լի նե րը, 
թե նաև ան հա տույց նե րը:
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Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ ֆի զի կա կան ան ձի մոտ ավե լաց ված ար-
ժե քի հար կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ կա րող են առա ջա նալ միայն այն 
դեպ քում, երբ նրա կող մից կա տար վել են ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա 
հան դի սա ցող գույ քի օտար ման որևէ ձևով հա տու ցե լի գոր ծարք ներ և այդ գոր ծարք նե րի 
գի նը գե րա զան ցել է 58,35 մլն  դրա մը: Հար կա յին մար մինն իրա վա սու է ելա կետ ըն դու նել 
գույ քա հար կով հարկ ման նպա տա կով ան շարժ գույ քի հա մար օրեն քով սահ ման ված կար-
գով որոշ վող ար ժե քը (կա դաստ րա յին ար ժե քը) միայն այն դեպ քում, եթե առ կա է գոր-
ծար քի ար ժեք, որը ցածր է կա դաստ րա յին ար ժե քից: Իսկ նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի 
պա րա գա յում, երբ առ կա չէ գոր ծար քի ար ժեք, օբ յեկ տի վո րեն անհ նա րին է որո շել ԱԱՀ-ի 
շե մը գե րա զան ցող գու մա րի չա փը, և միա ժա մա նակ հար կա յին մար մի նը լիա զոր ված չէ 
հարկ ման բա զան որո շե լու նպա տա կով ի սկզբա նե կի րա ռել նվի րատ վու թյան օբ յեկտ 
հան դի սա ցող ան շարժ գույ քի կա դաստ րա յին ար ժե քը: Հետևա բար, վի ճարկ վող վար չա-
կան ակտն ըն դուն վել է օրեն քի խախտ մամբ և են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 11.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 25.04.2017 թվա-
կա նի վճռին 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
1) Սա սուն Վար դա զար յա նը 19.11.2014 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու-

թյան պայ մա նագ րով Ան դրա նիկ Հայ րա պետ յա նին է նվի րել Երևան քա ղա քի Է րե բու նի, 
Դա վիթ Բե կի փո ղոց, թիվ 63/13 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը՝ ռես տո րա նը (նպա տա-
կա յին նշա նա կու թյու նը՝ հա սա րա կա կան) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 83-84):

2) Վար չու թյան պե տի 27.06.2016 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
թիվ 695/03 որոշ մամբ վե րոգրյալ գոր ծար քի հա մար Սա սուն Վար դա զար յա նի նկատ մամբ 
առա ջադր վել և գանձ վել է ԱԱՀ-ի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն՝ 12.276.656 ՀՀ դրա-
մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9):

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել, որ սույն գոր ծը հա րուց վել է Սա սուն Վար դա զար-

յա նի կող մից ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է 
վե րաց նել Վար չու թյան պե տի 27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 որո շու մը:

Դա տա րա նը բա վա րա րել է հայ ցը՝ գտնե լով, որ Սա սուն Վար դա զար յա նի կող մից 
19.11.2014 թվա կա նին կնքված նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա ԱԱՀ-ի գծով 
հար կա յին պար տա վո րու թյուն չի կա րող առա ջա նալ, քա նի որ այդ գոր ծարքն ան հա տույց 
է: Դա տա րանն իր այդ եզ րա կա ցու թյան հիմ քում դրել է «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի մեկ նա բա նու թյու նը, որի հա մա ձայն՝ ան հատ 
ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք ԱԱՀ-ի վճար ման պար տա վո րու թյուն 
կրում են այն դեպ քում, երբ իրա կա նաց նում են ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման, այ սինքն՝ 
հա տու ցե լի գոր ծարք:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը բե կա նել է Դա տա րա նի վճի ռը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 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, 
եթե օտար վել է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույք, ար-
տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք: Վե րա քննիչ դա-
տա րա նը նշել է, որ ան կախ այն հան գա ման քից՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձը նշված գույ քը կամ դրա նում իրեն պատ կա նող բաժ նե մասն օտա րել է 
որևէ հա տու ցե լի եղա նա կով (օ րի նակ՝ վա ճառք, փո խա նա կու թյուն), թե՝ ան հա տույց (օ րի-
նակ՝ նվի րատ վու թյուն), միևնույն է՝ այդ գոր ծարքն «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 «ա» են թա կե տի իմաս տով 
հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, ուս տի՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 11.01.2019 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 25.04.2017 
թվա կա նի վճռին:

Ի հիմ նա վո րումն վե րոգրյալ եզ րա հանգ ման՝ 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» 
են թա կետն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի հա մար սահ մա նում 
է ավե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն միայն որո շա կի կա տե գո րիա յի 
գույ քի հա տու ցե լի օտար ման գոր ծարք նե րի դեպ քում։

Տվ յալ դեպ քում 19.11.2014 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ-
մա նագ րով Սա սուն Վար դա զար յանն Ան դրա նիկ Հայ րա պետ յա նին է նվի րել Երևան քա-
ղա քի Է րե բու նի, Դա վիթ Բե կի փո ղոց, թիվ 63/13 հաս ցեում գտնվող հա սա րա կա կան նշա-
նա կու թյան ան շարժ գույ քը (ռես տո րան): Այդ գույ քը նե րառ վում է 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով նա խա տես ված ապ-
րանք նե րի ցան կում։

(...) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենս գիր քը նա խա տե սում է նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի 
եր կու տե սակ՝ ռեալ, երբ պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում հա մա պա տաս խան գույ քը 
կամ գույ քա յին իրա վուն քը (պա հան ջը) հանձ նե լու կամ գույ քա յին պար տա վո րու թյու նից 
ազա տե լու պա հից, և կոն սեն սուալ, երբ մեկ կող մը (նվի րա տուն) պար տա վոր վում է մյուս 
կող մին (նվի րա ռուին) հանձ նել նվերն ապա գա յում: Ն ման դեպ քում առա ջա նում է պար-
տա վո րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն, որի բո վան դա կու թյունն է կազ մում նվի րա տուի 
պար տա կա նու թյու նը ապա գա յում ավե լաց նել նվի րա ռուի գույքն իր գույ քի նվազ ման հաշ-
վին մի կող մից և նվի րա ռուի՝ գույ քը պա հան ջե լու իրա վուն քը մյուս կող մից:

(...) նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րե րին (ան կախ դրա տե սա կից) բնո րոշ է դրանց ան-
հա տու ցե լի բնույ թը, այ սինքն՝ նվի րա տուն, նվի րա ռուի սե փա կա նու թյա նը գույք կամ իրեն 
կամ եր րորդ ան ձին ուղղ ված գույ քա յին պա հանջ հանձ նե լով կամ նվի րա ռուին իր կամ 
եր րորդ ան ձի հան դեպ ունե ցած գույ քա յին պար տա վո րու թյու նից ազա տե լով, չի ստա նում 
նվի րա ռուի կող մից որևէ հա տու ցում։

(...) ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ան ձի կող մից իր գույ քի նվի րատ վու թյու նը՝ 
որ պես ան հա տույց գոր ծարք, չի հա մար վում ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար չի 
կա րող 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» 
են թա կե տի ուժով ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ան ձի մոտ առա ջաց նել ավե լաց-
ված ար ժե քի հարկ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն։

(...) սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Սա սուն Վար դա զար յա նի նկատ-
մամբ ԱԱՀ-ի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի առա ջա դրումն ու գան ձու մը ոչ 
իրա վա չափ են, քա նի որ Սա սուն Վար դա զար յա նի կող մից 19.11.2014 թվա կա նին կնքված 
ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նա գի րը 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տով նա խա տես ված գոր ծարք-
նե րի թվին չի դաս վում: Հետևա բար, սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Վար չու թյան պե տի 
27.06.2016 թվա կա նի թիվ 695/03 որո շու մը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, քա նի որ 
ըն դուն վել է օրեն քի, 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 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի խախտ մամբ, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի կող մից:

Փաս տո րեն, «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի 3-րդ պար բե րու թյան «ա» են թա կե տի խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու հիմ քով ան-
վա վեր ճա նա չե լով սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը՝ Դա տա րա նը կա յաց րել 
է գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակտ, ին չը հաշ վի չի առնվել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի կող մից»։
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Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կոբ յանս և Մա մի կոն Դր մե յանս, 
հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից վե րը 
նշված որոշ մամբ ար տա հայտ ված կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը 
դրա վե րա բեր յալ:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 (գանձ վում) է պե տա կան բյու-
ջե՝ ապ րանք նե րի ներ մուծ ման, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում դրանց ար-
տա դրու թյան ու շրջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման բո լոր փու-
լե րում:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն 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:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ (...) «Շր ջա նա ռու թյան հար կի մա սին» Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով սահ ման ված՝ շրջա նա ռու թյան հարկ վճա րող հա մար-
վե լու հա մար ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման իրաց-
ման շրջա նա ռու թյան չա փը նույն օրեն քի կի րառ ման առու մով հա մար վում է ԱԱՀ-ի շեմ:

Ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձանց նկատ մամբ ԱԱՀ-ի շե մը 
կի րառ վում է նույն օրեն քի 3.1 հոդ վա ծի 3-րդ կե տի «բ» են թա կե տում և 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի «ա» են թա կե տում նշված դեպ քե րում: 

Նույն պար բե րու թյու նում նշված գոր ծարք նե րի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե-
ծու թյու նը որոշ վում է՝

ա. գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր ծար քի ընդ հա նուր 
հարկ վող շրջա նա ռու թյու նից, եթե ան ձի իրա կա նաց րած ապ րան քի մա տա կա րար ման և 
(կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր շրջա նա ռու թյու նը նա-
խորդ տա րում գե րա զան ցել է ԱԱՀ-ի շե մը,

բ. գույ քի մա տա կա րար ման կամ ծա ռա յու թյան մա տուց ման գոր ծար քի ընդ հա նուր 
հարկ վող շրջա նա ռու թյան և ըն թա ցիկ տար վա սկզբից իրա կա նաց րած բո լոր գոր ծարք-
նե րի ընդ հա նուր հարկ վող շրջա նա ռու թյան հան րա գու մա րի ԱԱՀ-ի շե մը գե րա զան ցող 
գու մա րից, եթե ան ձի իրա կա նաց րած՝ ապ րան քի մա տա կա րար ման և (կամ) ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծարք նե րի ընդ հա նուր շրջա նա ռու թյու նը նա խորդ տա րում չի 
գե րա զան ցել ԱԱՀ-ի շե մը: 

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 3.1-ին հոդ վա ծի 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, հա մար վում են ապ-
րան քի մա տա կա րա րում:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 օբ յեկտ 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:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 րանք նե րի մա տա կա րա րու մը՝ գոր ծարք, որն իրա կա-
նաց վում է ապ րանք նե րի (այդ թվում՝ ար տա դրան 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:
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Նշ ված 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:

Մաս նա վո րա պես՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 
«ա» են թա կե տով սահ ման վել 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 ծարք նե րը հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տա դրա կան, այլ 
առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե-
րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և 
այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ-
կա նող բաժ նե մա սի օտար ման դեպ քե րում:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 որոշ վում 
է հետևյալ կար գով՝

1) ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման դեպ քե րում (բա-
ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րի) ԱԱՀ-ով հարկ վող շրջա նա ռու թյուն 
է հա մար վում դրանց ար ժե քը դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ (նե րառ յալ՝ այդ ար ժե քին 
օրեն քով միաց վող այլ վճա րում նե րը)՝ առանց ԱԱՀ-ի, որը գնոր դը պետք է վճա րի մա տա-
կա րա րին որ պես հա տու ցում: (...)

6) ապ րանք նե րի ան հա տույց մա տա կա րար ման, ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա տույց մա-
տուց ման, ինչ պես նաև այն դեպ քում, երբ դրանց դի մաց տվյալ գոր ծարք նե րի (գոր ծառ-
նու թյուն նե րի) հա մար սո վո րա կա նի հա մե մատ կի րառ վում են գոր ծար քի իրա կան ար ժե-
քից 20 և ավե լի տո կո սով ցածր գներ (մաս նա կի հա տու ցում), հարկ ման օբ յեկտ է հա մար-
վում այդ պի սի կամ նույ նան ման գոր ծարք նե րի հա մար հա մե մա տե լի հան գա մանք նե 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 (գոր ծար քի ար ժե քի, վճա րի վար ձատ րու թյան, պարգևի կամ այլ դրա մա կան 
հա տուց ման 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 մանք նե րում նույ նան ման գոր-
ծարք նե րի հա մար սո վո րա բար որ պես հարկ ման օբ յեկտ ըն դուն վող մե ծու թյան (գոր ծար-
քի իրա կան ար ժե քի) 80 տո կո սը կազ մող մե ծու թյու նը: (...)

9) շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), բնա կե լի կամ այլ 
տա րածք նե րի օտար ման դեպ քում ԱԱՀ-ով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը որոշ վում է նույն 
հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, բայց ոչ պա կաս՝ գույ քա հար կով հարկ ման նպա տա կով՝ 
դրանց հա մար օրեն քով սահ ման ված կար գով որոշ վող ար ժե քից, բա ցա ռու թյամբ նույն 
կե տով նա խա տես ված դեպ քի: (...):

Վե րը նշված իրա վա կան նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հարկն անուղ ղա կի հարկ 
է, որի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ վեր ջինս կի րառ վում է տնտե սա կան գոր ծու-
նեու թյան բա վա կա նին լայն շրջա նա կում ընդգրկ ված գոր ծարք նե րի նկատ մամբ, որոնք 
իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր 
նախ կին որո շում նե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ ավե լաց ված ար ժե քի հար կով հարկ վող 
օբ յեկտ, որ պես կա նոն, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու 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: 
Միևնույն ժա մա նակ, սա կայն, բա ցի վե րը նշված ան ձանց կող մից իրա կա նաց րած գոր-
ծարք նե րի, օրենս դիրն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 նեու 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  իրա վա հա րա բե րու թյան 
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ծագ ման պա հին գոր ծող «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: Նշ ված գոր ծարք նե րից են, մաս նա վո րա պես, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «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 (տե՛ս թիվ ՎԴ/0811/05/15 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2016թ. որո շու մը):

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան 
դիրք որո շում նե րի հաշ վառ մամբ գտնում ենք, 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, եթե օտար վել է ձեռ նար կա տի-
րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույք, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին 
և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույք, նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ 
անա վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա-
դրա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող 
բաժ նե մաս: Ընդ որում, օրենս դի րը նշված գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ-
նե մա սի օտա րումն ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր-
ծարք հա մա րե լը չի պայ մա նա վո րել այդ գույ քը կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե-
մա սի օտա րու մը որևէ հա տու ցե լի եղա նա կով օտա րե լու հետ: Այ սինքն՝ ան կախ այն հան-
գա ման քից՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձը նշված գույ քը կամ 
դրա նում իրեն պատ կա նող բաժ նե մասն օտա րել է որևէ հա տու ցե լի եղա նա կով (օ րի նակ՝ 
վա ճառք, փո խա նա կու թյուն), թե՝ ան հա տույց (օ րի նակ՝ նվի րատ վու թյուն), միևնույն է այդ 
գոր ծարքն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 «ա» են թա կե տի 
իմաս տով հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, և ըստ այդմ՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր-
ծարք:

Հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ այն դեպ քե րում, երբ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ-
ման պա հին գոր ծող «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 «ա» են թա կե տում նշված գոր ծար քը կա տար վել է ան-
հա տույց, այ սինքն՝ գույ քը կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մասն օտար վել է ոչ 
հա տու ցե լի եղա նա կով, այդ գոր ծար քի մա սով ԱԱՀ-ի պար տա վո րու թյան մե ծու թյու նը 
որոշ վում է իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Ավե լաց ված ար ժե քի հար-
կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, բայց ոչ պա կաս՝ գույ քա-
հար կով հարկ ման նպա տա կով՝ գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի հա-
մար օրեն քով սահ ման ված կար գով որոշ վող ար ժե քից: Այ սինքն՝ իրա վա հա րա բե րու թյան 
ծագ ման պա հին գոր ծող «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 «ա» են թա կե տում նշված գույ քի կամ դրա նում ան ձին 
պատ կա նող բաժ նե մա սի ցան կա ցած եղա նա կով (հա տու ցե լի կամ ան հա տույց) օտար-
ման դեպ քում ԱԱՀ-ով հարկ վող շրջա նա ռու թյու նը որո շե լիս որ պես նվա զա գույն ար ժեք 
առնվազն պետք է ըն դուն վի տվյալ գույ քի կամ դրա նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սի 
կա դաստ րա յին ար ժե քը:

Միա ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ է նշել, որ օրենս դի րը որ պես ընդ հա նուր կա նոն ԱԱՀ-ով 
հարկ վող գոր ծարք ներ է հա մա րում այն դեպ քե րը, երբ ապ րանք նե րի մա տա կա րա րումն 
իրա կա նաց վում է 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 (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյան 
1-ին կետ), սա կայն այդ ընդ հա նուր կա նո նից օրենս դիրն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան-
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի կող մից իրա կա նաց ված որոշ գոր ծարք նե րի մա սով նա-
խա տե սել է բա ցա ռու թյուն՝ սահ մա նե լով, որ 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 հա մար վում են ապ րան քի մա տա-
կա րա րում այն դեպ քե րում, երբ օտար վում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար-
կա հան դի սա ցող գույք, ար տա դրա կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու-
թյան գույք, նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), 
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արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ ման և այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի 
կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին պատ կա նող բաժ նե մա սը՝ ան կախ օտար ման հա-
տու ցե լի կամ ան հա տույց լի նե լու հան գա ման քից (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-
հին գոր ծող «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 «ա» են թա կետ): Դ րա մա սին է վկա յում նաև այն հան գա ման քը, 
որ մեկ օրա ցու ցա յին տար վա ըն թաց քում եր կու և ավե լի թվով ան գամ ան ձի սե փա կա նու-
թյու նը կամ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող նույն տե սա կի հետևյալ գույ քի՝ 
բնա կա րա նի, առանձ նա տան (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), անձ նա կան օգ տա-
գործ ման ավ տո մե քե նա յի, գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու թյան և բ նա կա վայ րե րի հո ղե-
րի, ավ տոտ նա կի՝ օտա րելն ապ րան քի մա տա կա րա րում, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ-
վող գոր ծարք հա մա րե լու դեպ քերն օրեն սդի րը հստակ պայ մա նա վո րել է օտա րու մը որևէ 
ձևով կա տար վող հա տուց ման հետ՝ իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 
«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 տը շա րա դրե լով հետևյալ կերպ. «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 հա մար վում են ապ րան քի 
մա տա կա րա րում հետևյալ դեպ քե րում՝ (...) բ) մեկ օրա ցու ցա յին տար վա ըն թաց քում եր կու և 
ավե լի թվով ան գամ ան ձի սե փա կա նու թյու նը կամ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը հան դի
սա ցող նույն տե սա կի հետևյալ գույ քի՝ բնա կա րա նի, առանձ նա տան (այդ թվում՝ անա վարտ 
(կի սա կա ռույց)), անձ նա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նա յի, գյու ղատն տե սա կան նշա նա կու
թյան և բ նա 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, 
(...)», իսկ նույն պար բե րու թյան «ա» են թա կե տը շա րա դրե լիս օրենսդիրը կի րա ռել է ոչ 
թե «որևէ ձևով կա տար վող հա տուց ման դի մաց օտար ման դեպ քեր» ձևա կեր պու մը, այլ՝ 
հետևյալ ձևա կեր պու մը. «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 հա մար վում են ապ րան քի մա տա կա րա րում հետևյալ դեպ քե
րում՝ ա. ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան առար կա հան դի սա ցող գույ քի, ար տա դրա
կան, այլ առևտ րա յին և հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան գույ քի, նե րառ յալ՝ շեն քե րի, շի նու
թյուն նե րի (այդ թվում՝ անա վարտ (կի սա կա ռույց)), արդ յու նա բե րու թյան, ըն դեր քօգ տա գործ
ման և այլ ար տա դրա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի կամ գույ քի սե փա կա նու թյու նում ան ձին 
պատ կա նող բաժ նե մա սի օտա րու մը, (...)»:

Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
դի տար կե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի դիր քո-
րո շում նե րը՝ հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Ամ բող ջու թյամբ հիմ նա վոր ենք հա մա րում Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում-
ներն այն մա սին, որ ան կախ այն հան գա ման քից՝ ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձը նշված գույ քը կամ դրա նում իրեն պատ կա նող բաժ նե մասն օտա րել է 
որևէ հա տու ցե լի եղա նա կով (օ րի նակ՝ վա ճառք, փո խա նա կու թյուն), թե՝ ան հա տույց (օ րի-
նակ՝ նվի րատ վու թյուն), միևնույն է՝ այդ գոր ծարքն «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 «ա» են թա կե տի իմաս տով 
հա մար վում է ապ րան քի մա տա կա րա րում, ուս տի՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք:

Այս պես. սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Սա սուն Վար դա զար յա նը 19.11.2014 թվա-
կա նին կնքված ան շարժ գույ քի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով Ան դրա նիկ Հայ րա պետ-
յա նին է նվի րել Երևան քա ղա քի Է րե բու նի, Դա վիթ Բե կի փո ղոց, թիվ 63/13 հաս ցեում 
գտնվող ան շարժ գույ քը՝ ռես տո րա նը (նպա տա կա յին նշա նա կու թյու նը՝ հա սա րա կա կան) 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 83-84):

Վար չու թյան պե տը, քննար կե լով Սա սուն Վար դա զար յա նի վե րա բեր յալ վար չա կան 
վա րույ թի նյու թե րը, պար զել է, որ հա մա ձայն՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա-
կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի Մաշ տո ցի հար կա յին տես չու թյան 03.06.2016 թվա կա նի՝ 
ժամ կե տանց հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ հաշ վար կի ֆի զի կա կան 
անձ Սա սուն Վար դա զար յա նի չկա տար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը 03.06.2016 
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թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում են 12.276.656 ՀՀ դրամ, որն ամ բող ջու թյամբ ԱԱՀ-ի գծով 
է, որից ապառք՝ 4.819.064 ՀՀ դրամ, տույժ՝ 2.638.437 ՀՀ դրամ, տու գանք՝ 4.819.064 ՀՀ 
դրամ, որն առա ջա ցել է վե րը նշված հաշ վար կից, որի կա տա րումն իրա կա նաց վել է հիմք 
ըն դու նե լով հար կա յին մարմ նի ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պե տա կան կո մի տեի կող մից տրա մադր ված 
տե ղե կու թյու նը՝ ըստ որի ֆի զի կա կան անձ Սա սուն Վար դա զար յա նը 26.11.2014 թվա կա նին 
օտա րել է (նվի րատ վու թյուն) սե փա կա նու թյան իրա վուն քով իրեն պատ կա նող ք.Երևան, 
Է րե բու նի, Դա վիթ Բե կի փո ղոց թիվ 63/13 ռես տո րա նը, ինչ պես նաև հաշ վար կը կա տար-
վել է հա մա ձայն՝ «Ավե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 9-րդ 
կե տի, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի «ա» են թա կե տի, 3-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի, 32-րդ, 33-րդ 
հոդ ված նե րի, «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 23-րդ և 24-րդ հոդ ված նե րի։

Նշ վա ծի հի ման վրա Վար չու թյան պե տը 27.06.2016 թվա կա նին ըն դու նել է «Հարկ 
վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գծով վճար ման 
են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 695/03 որո շու մը, որով որոշ վել է Սա սուն Վար-
դա զար յա նից գան ձել 12.276.656 ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9):

Այս պի սով, վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի և սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե-
րի հա մադր ման արդ յուն քում գտնում ենք, որ հայց վո րի կող մից կա տար վել է իրա վա հա-
րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «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 «ա» են թա կե տի իմաս տով ապ րան-
քի մա տա կա րա րում հա մար վող, հետևա բար նաև՝ ԱԱՀ-ով հարկ վող գոր ծարք, այն է՝ 
26.11.2014 թվա կա նի նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րով օտար վել է սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քով իրեն պատ կա նող ք.Երևան, Է րե բու նի, Դա վիթ Բե կի փո ղոց թիվ 63/13 ռես տո րա-
նը, ուս տի սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Սա սուն Վար դա զար յա նին ԱԱՀ-ի 
գծով լրա ցու ցիչ պար տա կա նու թյուն ներ առա ջադր վել է իրա վա չա փո րեն։

Ն ման պայ ման նե րում գտնում ենք, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, Կո մի տեի վե րա քննիչ 
բո ղո քի բա վա րար ման արդ յուն քում բե կա նե լով Դա տա րա նի 25.04.2017 թվա կա նի վճի ռը, 
փո փո խե լով այն ու հայ ցը մեր ժե լով, կա յաց րել է գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա-
կան ակտ, ուս տի Սա սուն Վար դա զար յա նի ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վճռա-
բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէր կա րող լի նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Հետևա բար սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ էր 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: 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ. Հա կոբ յան
Մ.Դր մե յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4450/05/17  
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4450/05/17 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Ավե տիս յան
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Բաղ դա սար յան 

Կ. Մաթևոս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  և վար չա կան 
պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

 
2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ 

Կո մի տե) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի 
որոշ ման դեմ, ըստ հայ ցի Կո մի տեի ընդ դեմ Լի լիթ Մկրտչ յա նի՝ 59.554.967 ՀՀ դրամ բռնա-
գան ձե լու պա հան ջի մա սին, և ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Մկրտչ յա նի ընդ դեմ Կո մի-
տեի՝ 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի 
կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
թիվ 30/03 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Լի լիթ Մկրտչ յա նից բռնա գան ձել 

59.554.967 ՀՀ դրամ։
Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Մկրտչ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր 

ճա նա չել Կո մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար-
կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը 
գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը: 
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ավագ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
10.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է։

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 12.12.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 10.10.2018 
թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որո շու մը թողն վել 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 չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 25րդ և 27րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ սույն գոր ծի փաս տե րի ուսում նա սի-

րու թյու նը վկա յում է, որ Կո մի տեն պատ շաճ կա տա րել է իր՝ որ պես վար չա կան մարմ նի՝ 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը վա րույ թի մաս նա կից նե րին 
հանձ նե լու պար տա կա նու թյու նը։ Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա րա նը հար կա յին մարմ նի 
վրա դրել է առա վել ծանր պար տա կա նու թյուն, քան նա խա տես ված է կի րա ռե լի իրա վա-
նոր մով, որ պի սի պար տա կա նու թյու նը միա ժա մա նակ անի րա տե սա կան է՝ հաշ վի առ նե լով 
սույն գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը չեն ուսում նա-
սիր վել հա մակ ցու թյան մեջ, որի արդ յուն քում Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ նույ-
նիսկ փոր ձա գետ նե րի կող մից հնա րա վոր չի եղել միան շա նակ հաս տա տել այն փաս տը, 
որ հե տա դարձ փոս տա յին ան դոր րագ րի վրա առ կա ստո րագ րու թյու նը Լի լիթ Մկրտչ յա-
նի նը չէ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 12.12.2019 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝ 
1. Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո-

ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով 
վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որոշ ման հա մա ձայն՝ որոշ վել 
է Լի լիթ Մկրտչ յա նից գան ձել 59.554.967 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյան գու մար (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 21-23)։

2. Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո-
ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով 
վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը Լի լիթ Մկրտչ յա նին 
ուղարկ վել է ՀՀ, ք. Երևան, Շեն գա վիթ, Կա շե գործ նե րի փո ղոց, թիվ 478 տուն հաս ցեով, 
որը ստաց վել է 07.02.2020 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24)։

3. «Փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 15.02.2018 թվա կա նի թիվ 
17-0627Դ եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ թիվ AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/
վճար ման/ գրանց ման ծա նու ցագ րի ստո րին ձախ հատ վա ծում՝ «07.02» բա ռե րի դի մաց 
տե ղադր ված ստո րագ րու թյու նը հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, 
այլ կա տար վել է մեկ այլ ան ձի կող մից (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 7-8)։
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4. «Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 26.04.2018 թվա կա նի թիվ 34271801 եզ րա-
կա ցու թյան հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյան տրա մադր ված՝ Շեն գա վիթ, Կա շե գործ նե րի 
փող. 478 Լի լիթ Ռո բեր տի Մկրտչ յա նին հաս ցեագրված 07.02 թվագրված AR234929360AM 
ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման ծա նու ցագ րի բնօ րի նա կի ստո րին ձախ մա-
սում՝ «Ամ սա թիվ և ստո րագ րու թյուն» տո ղագ ծից վեր, «07.02» թվա յին գրառ ման դի մաց 
տե ղադր ված ստո րագ րու թյու նը հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, 
այլ կա տար վել է մեկ այլ ան ձի կող մից (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 49-52)։ 

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 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՝ առերևույթ առ-
կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տի իմաս տով, այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախտ ման 
արդ յուն քում թույլ է տրվել դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն 
էու թյու նը.

Վե րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք փոս տա յին հա վաս տագ րի վրա 
առ կա որ պես ստա ցո ղի ստո րագ րու թյան պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ փոր ձա գե տի հա
վա նա կան եզ րա կա ցու թյու նը բա վա րար է հաս ցեա տի րոջ կող մից վար չա կան ակ տի մա սին 
իրա զեկ ված չլի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ 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 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:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տի հա մա ձայն (հոդ վածն ուժը կորց րել է 
08.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-260-Ն 
օրեն քով)՝ վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մել նաև վար չա կան մար մին նե րը կամ 
պաշ տո նա տար ան ձինք՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ 
իրա վա բա նա կան ան ձից հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես-
վող գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջով:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 216.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն (հոդ վածն ուժը կորց րել է 08.12.2017 
թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-260-Ն օրեն քով)՝ 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան 
պա հանջ նե րով գու մա րի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծե րը (այ սու հետ՝ բռնա գանձ-
ման վե րա բեր յալ գոր ծեր) հա րուց վում են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա-
սով նա խա տես ված հիմ քե րով՝ այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մարմ նի հայ ցա դի մու մի 
հի ման վրա: 

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 216.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն (հոդ վածն ուժը կորց րել է 08.12.2017 
թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-260-Ն օրեն քով)՝ 
բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծե րով հայ ցա դի մու մը, ի լրումն նույն օրենսգրքի 73-րդ 
հոդ վա ծով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, նաև նե րա ռում է տե ղե կու թյուն ներ՝ 

1) վար չա կան ակտն ուժի մեջ մտնե լու և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու մա սին.
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2) հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու մարն ար տա-
դա տա կան կար գով բռնա գան ձե լու՝ օրեն քով սահ ման ված որևէ սահ մա նա փակ ման առ-
կա յու թյան մա սին։

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 87-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե 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 քա յին բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու 
պա հանջ ներն են (այ սու հետ՝ դրա մա կան պա հանջ ներ):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի հա մա ձայն (հոդ-
վա ծի մասն ուժը կորց րել է 08.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի 
մեջ մտած ՀՕ-259-Ն օրեն քով)՝ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րը են թա-
կա են հար կա դիր կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով տրված կա տա-
րո ղա կան թեր թի հի ման վրա, եթե՝

ա. Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գանձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հար յուր հա զար դրա մը,

բ. Ֆի զի կա կան ան ձից գանձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը հնա րա վոր չէ առանց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) իրա վուն քով պատ կա նող միակ բնա կա րա նի բռնա գանձ ման,

գ. Իրա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գանձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է իրա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի (ուժը 
կորց րել է 01.01.2018թ.) 29.1-ին հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ հար կա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րի գծով գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամ կե տից ուշաց նե-
լու դեպ քում հար կա յին մար մի նը կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը որո շում 
է կա յաց նում հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ և 
այդ մա սին պատ շաճ ծա նու ցում վեր ջի նիս:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի (ու-
ժը կորց րել է 01.01.2018թ.) 29.2-րդ հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ նույն 
օրեն քի իմաս տով պատ շաճ ծա նու ցում է հա մար վում «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված կար գով՝ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին իրա զե կե լը:

Վե րը նշված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը հարկ վճա րող նե րի կող մից հար կա յին օրենս դրու թյամբ 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նկատ մամբ 
հար կա յին մարմ նի հսկո ղու թյու նը գործ նա կա նում ապա հո վե լու նպա տա կով սահ մա նել 
է, որ հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գծով գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամ-
կե տից ուշաց նե լու դեպ քում հար կա յին մար մի նը որո շում է կա յաց նում հարկ վճա րո ղից 
ժա մա նա կին չվճար ված գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ և այդ մա սին պատ շաճ ծա նու ցում 
վեր ջի նիս, որից հե տո, գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ որո շումն ան բո ղո քար կե լի դառ նա-
լու դեպ քում, գու մա րը գանձ վում է օրեն քով սահ ման ված կար գով: Մաս նա վո րա պես՝ եթե 
առ կա են իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա-
տես ված հիմ քե րը, ապա վար չա կան ակ տի հի ման վրա դրա մա կան պա հան ջը հար կա դիր 
կա տար ման է են թա կա դա տա կան կար գով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում պարզ-
ման է են թա կա իրա վա կան այն հար ցը, թե Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե-
տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի 
կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
թիվ 30/03 որո շումն արդ յո՞ք օրեն քով սահ ման ված կար գով մտել է ուժի մեջ, և ըստ այդմ 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 601

վար չա կան մար մի նը կա րո՞ղ էր հայց ներ կա յաց նել Դա տա րան ֆի զի կա կան ան ձի դեմ 
հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջով, թե ոչ:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 60-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ակտն ուժի մեջ է մտնում 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 մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը վա րույ թի մաս նա կից նե րին վար չա-
կան ակ տի ըն դուն ման մա սին իրա զե կում է նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված հանձն ման 
կամ հրա պա րակ ման եղա նա կով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը, ըն դու նու մից հե տո՝ 
եռօր յա ժամ կե տում, պետք է հանձն վի վա րույ թի մաս նա կից նե րին: Դա կա րող է իրա կա-
նաց վել պատ վիր ված փոս տով, այդ թվում՝ ստա նա լու մա սին ծա նուց մամբ, հաս ցեա տի-
րո ջը ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու, ինչ պես նաև հանձն ման այն պի սի եղա նակ-
նե րով, որոնք թույլ են տա լիս հաս տա տել հաս ցեա տի րոջ կող մից ակ տը ստա նա լու կամ 
օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու փաս տը: Որ պես կա նոն, 
գրա վոր վար չա կան ակ տի հանձ նու մը պետք է կա տար վի ակ տը վա րույ թի մաս նա կից նե-
րին ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու մի ջո ցով: Սույն մա սով նա խա տես ված հանձն-
ման մյուս մի ջոց նե րը կի րառ վում են այն դեպ քում, երբ որևէ հիմ նա վոր պատ ճա ռով ստո-
րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա, այդ թվում, եթե հաս ցեա տերն 
ին քը խնդրել է օգ տա գոր ծել հանձն ման այլ մի ջոց ներ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր որոշ մամբ ար դեն իսկ ար տա հայ տել 
է իրա վա կան դիր քո րո շում այն մա սին, որ վե րոնշ յալ հոդ ված նե րով ան ձի՝ վար չա կան ակ-
տին տե ղե կա նա լու իրա վուն քը պաշտ պան վում (ե րաշ խա վոր վում) է «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րով 
նա խա տես ված երաշ խի քա յին նոր մե րով: Դ րանց հա մա ձայն՝ այդ իրա վուն քի խախտ ման 
հետևանք է վար չա կան ակտն այն ստա նա լու հա ջոր դող օրն ուժի մեջ մտնե լը (տե՛ս 
«Իզի Ս տարտ» ՍՊԸ ընդ դեմ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ, թիվ 32238/ՏԴ քա ղա քա ցիա կան գործ ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 17.11.2006 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րը նշված իրա վա նոր մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ վա-
րույթ իրա կա նաց նող վար չա կան մար մի նը գրա վոր վար չա կան ակտն ըն դու նու մից հե տո՝ 
եռօր յա ժամ կե տում, վա րույ թի մաս նա կից նե րին ըն դուն ված գրա վոր վար չա կան ակ տի 
մա սին պետք է իրա զե կի «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, այն է՝ հանձն ման եղա նա կով: 
Մաս նա վո րա պես՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը պետք է հանձն վի ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն 
հանձ նե լու մի ջո ցով, իսկ դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում՝ պատ վիր ված փոս տով, այդ 
թվում՝ ստա նա լու մա սին ծա նուց մամբ: Բա ցի այդ, գրա վոր վար չա կան ակ տը վա րույ թի 
մաս նա կից նե րին կա րող է հանձն վել նաև այլ եղա նա կով, եթե որևէ հիմ նա վոր պատ ճա-
ռով ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա կամ վար չա կան ակ տի 
հաս ցեա տերն ինքն է խնդրել օգ տա գոր ծել վար չա կան ակ տի հանձն ման այլ մի ջոց ներ: 
Գ րա վոր վար չա կան ակտն ըն դու նու մից հե տո՝ եռօր յա ժամ կե տում, «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով վա րույ թի 
մաս նա կից նե րին հանձ նե լու հա ջոր դող օր վա նից, եթե օրեն քով կամ այդ ակ տով այլ բան 
նա խա տես ված չէ, մտնում է ուժի մեջ:

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 էա 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 վկա յի 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, 
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որո շում է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը՝ բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա-
զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը դա տա կան ակ տի մեջ պետք է 
պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը գործն ըստ էու թյան լու ծող 
դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու-
թյուն 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: Ապա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան ապա ցույց նե րի ան մի ջա կան 
վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րի վե րա բե րե լիու թյու նը, թույ լատ րե լիու-
թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը որո շե լու և գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 
ունե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը հաս-
տա տե լու հա մար դրանց հա մակ ցու թյան մեջ բա վա րա րու թյու նը պար զե լու նպա տա-
կով, իսկ ապա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թա դրում է ապա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան 
և իրա վա բա նա կան որա կում՝ դրանց վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա-
նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկ յու 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 նեու-
թյուն է, որի արդ յուն քում դա տա րա նի կող մից եզ րա հան գում է ար վում ապա ցույց-
նե րից յու րա քանչ յու րի թույ լատ րե լիու թյան, վե րա բե րե լիու թյան, հա վաս տիու թյան և 
ապա ցուց ման առար կա յի մեջ մտնող հան գա մանք նե 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 րանն 
ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի 
թիվ ՎԴ5/0029/05/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա
կա նի որո շու մը):

ՀՀ 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 ձա քննու թյուն նշա նա կել, որը կա րող է հանձ նա 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 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներն իրա վունք 
ունեն դա տա րա նին առա ջա դրե լու հար ցեր, որոնք պետք է պար զա բան վեն փոր ձա քննու-
թյան ըն թաց քում, ինչ պես նաև նշե լու այն մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա-
տու թյու նը կամ այն փոր ձա գե տին, որին դա տա րա նը կա րող է հանձ նա րա րել փոր ձա-
քննու թյան կա տա րու մը։ 

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու 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 1-ին մա սի հա մա ձայն՝-
փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը կազմ վում է գրա վոր։ Այն բո վան դա կում է՝

1) նշում՝ հե տա զո տու թյան կա տար ման վայ րի և ժա մա նա կի մա սին.
2) նշում՝ կի րառ ված մե թոդ նե րի մա սին.
3) կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը.
4) հե տա զո տու թյուն նե րից ար ված հետևու թյուն նե րը.
5) առա ջադր ված հար ցե րի հիմ նա վոր ված պա տաս խան նե րը։
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե փոր ձա գե տը փոր ձա քննու թյուն կա տա-

րե լիս պար զում է գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող այն պի սի հան գա մանք ներ, 
որոնց կա պակ ցու թյամբ նրան հար ցեր չեն առա ջադր վել, ապա նա իրա վունք ունի այդ 
հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ հետևու թյուն ներն ար տա ցո լե լու իր եզ րա կա ցու թյու-
նում։

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հրա պա րակ-
վում է, հե տա զոտ վում դա տա կան նիս տում և գնա հատ վում մյուս ապա ցույց նե րի հետ։

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը կա րող է որո շում կա յաց նել գրա-
վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին դրա վե րա բեր յալ ցուց մունք տա լու 
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նպա տա կով դա տա րան հրա վի րե լու վե րա բեր յալ, եթե դա անհ րա ժեշտ է գոր ծի առան ձին 
հան գա մանք ներ պար զե լու հա մար։ Փոր ձա գե տի ցուց մունք տա լու նկատ մամբ կի րառ վում 
են վկա յի ցուց մունք տա լուն վե րա բե րող կա նոն նե րը։

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րով սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով սահ ման ված կար գով դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված փոր ձա քննու թյան 
արդ յուն քում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն՝ որ պես ապա ցույց, ձեռք բե րե լու և գնա հա-
տե լու կա նոն նե րը:

Ան դրա դառ նա լով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան՝ որ պես ապա ցույ ցի գնա հատ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ 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 փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը 
գնա հատ վում է ընդ հա նուր հի մունք նե 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 տիու թյու նը: Ընդ որում, օրեն քով 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 ընդ հա նուր կար գով՝ վե-
րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան տե սանկ յու նից: Այ դու-
հան դերձ, ապա ցույ ցի յու րա քանչ յուր տե սակ ունի իր առանձ նա 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, աղբ յու րով, 
ար տա հայտ ման ձևով և այլ գոր ծոն նե րով: Հետևա բար, ան գամ ընդ հա նուր կար գով 
գնա հա տումն անհ րա ժեշտ է իրա կա նաց նել այդ առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ-
մամբ (տե՛ս Սամ վել Ֆ րան գուլ յանն ընդ դեմ Հեն րիկ Ֆ րան գուլ յա նի թիվ ԵԷԴ/1089/02/13 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Թեև նշված իրա վա կան դիր քո րո շումն ար տա հայտ վել է քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան կար գով քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում, սա կայն Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ այն հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև վար չա կան դա տա վա րու թյան կար-
գով քննվող գոր ծե րի նկատ մամբ, քա նի որ թե՛ քա ղա քա ցիա կան, թե՛ վար չա կան գոր-
ծով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան՝ որ պես ապա ցույ ցի գնա հատ ման առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը նույ նա կան են։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան 
արդ յուն քում տրված հա վա նա կան եզ րա հան գում նե րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 40-րդ հոդ վա ծի ուժով չեն կա րող ունե նալ ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն 
որո շա կի փաս տի առ կա յու թյունն ապա ցու ցե լու առու մով: Հետևու թյան ձևը (հա վա նա-
կան կամ կա տե գո րիկ) և փոր ձա քննու թյան արդ յուն քում տրված եզ րա կա ցու թյունն 
այն եր կու բա ղա դրա մա սերն են, որոնք հնա րա վոր չէ տա րան ջա տել: Ոչ հա վա նա կան 
եզ րա կա ցու թյունն ինք նին և ոչ էլ եզ րա կա ցու թյան մեջ նշված տվյալ ներն առան ձին 
վերց րած չու նեն ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն. Այդ պի սին չեն հա մար վում նաև 
հի պո թե թիկ եզ րա կա ցու թյան հա մար հիմք հան դի սա ցող տվյալ նե րը: Հա վա նա կան 
հետևու թյուն նե րի թվից, որ քան էլ որ շատ դրանք լի նեն, չի առա ջա նում հա վաս տի 
և իրա կան եզ րա կա ցու թյուն. Հա վա նա կան հետևու թյուն նե րի քա նա կը չի ավե լաց նում 
փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե-
տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի 
կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա-
սին» թիվ 30/03 որոշ մամբ որոշ վել է Լի լիթ Մկրտչ յա նից գան ձել 59.554.967 ՀՀ դրամ՝ 
որ պես պար տա վո րու թյան գու մար։ Նշ ված որո շու մը Լի լիթ Մկրտչ յա նին ուղարկ վել է 
ՀՀ, ք. Երևան, Շեն գա վիթ, Կա շե գործ նե րի փո ղոց, թիվ 478 տուն հաս ցեով, որի ստաց-
ման վե րա բեր յալ թիվ AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման 
հե տա դարձ ծա նուց ման ստո րին ձախ հատ վա ծում առ կա է ստո րագ րու թյուն և «07.02» 
նշում։ Կո մի տեն, դի մե լով Դա տա րան, պա հան ջել է Լի լիթ Մկրտչ յա նից բռնա գան ձել 
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59.554.967 ՀՀ դրամ՝ որ պես ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա չվճար-
ված պար տա վո րու թյան գու մար։ Սույն գոր ծով Դա տա րա նի կող մից 27.11.2017 թվա-
կա նին նշա նակ վել է դա տա ձե ռագ րա բա նա կան փոր ձա քննու թյուն, որի արդ յուն քում 
«Փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 15.02.2018 թվա կա նի թիվ 17-0627Դ 
եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ թիվ AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/ 
գրանց ման ծա նու ցագ րի ստո րին ձախ հատ վա ծում՝ «07.02» բա ռե րի դի մաց տե ղադր-
ված ստո րագ րու թյու նը հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, այլ կա-
տար վել է մեկ այլ ան ձի կող մից։ Դա տա րա նի կող մից 27.03.2018 թվա կա նին նշա նակ-
ված լրա ցու ցիչ դա տա ձե ռագ րա բա նա կան փոր ձա քննու թյան արդ յուն քում կազմ ված 
«Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 26.04.2018 թվա կա նի թիվ 34271801 եզ րա կա ցու-
թյան հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյան տրա մադր ված՝ Շեն գա վիթ, Կա շե գործ նե րի փող. 
478 Լի լիթ Ռո բեր տի Մկրտչ յա նին հաս ցեագրված 07.02 թվագրված AR234929360AM 
ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման ծա նու ցագ րի բնօ րի նա կի ստո րին ձախ 
մա սում՝ «Ամ սա թիվ և ստո րագ րու թյուն» տո ղագ ծից վեր, «07.02» թվա յին գրառ ման 
դի մաց տե ղադր ված ստո րագ րու թյու նը հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի 
կող մից, այլ կա տար վել է մեկ այլ ան ձի կող մից։ 

Դա տա րա նի 10.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ սույն գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
չի հաս տատ վում գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն փաս տը, 
որ Կո մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին 
մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան-
ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը ստա նա լու վե րա բեր յալ հե տա դարձ ծա նուց ման վրա 
առ կա ստո րագ րու թյու նը կա տար վել է հայց վոր Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, որ պի սի 
պայ ման նե րում չի հաս տատ վում նաև այն հան գա ման քը, որ Կո մի տեի 31.01.2017 թվա-
կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ-
վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո-
շու մը մտել է ուժի մեջ և հան դի սա նում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա րա նի 10.10.2018 
թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որո շու մը թողն վել է ան-
փո փոխ այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ հայ ցի հիմ քում դրված վար չա կան ակ տը 
հաս ցեա տեր, գոր ծով պա տաս խա նող Լի լիթ Մկրտչ յա նին հանձն ված լի նե լու՝ գոր ծի 
հե տա գա ճա կա տա գի րը (գոր ծի ել քը) պայ մա նա վո րող, փաս տի ապա ցուց ման պար-
տա կա նու թյու նը կրել է Կո մի տեն, իսկ Դա տա րա նի ձեռ նար կած՝ ապա ցույց ներ հա վա-
քագ րե լու գոր ծո ղու թյուն նե րով հնա րա վոր չէ միան շա նակ եզ րա հանգ ման գալ հայ ցի 
հիմ քում դրված վար չա կան ակ տը հաս ցեա տի րո ջը հանձն ված լի նե լու մա սին, ուս տի 
դրա բա ցա սա կան հետևանք նե րը կրում է Կո մի տեն: Իսկ այդ բա ցա սա կան հետևանք-
նե րը հան գում են Դա տա րա նի վերջ նա կան իրա վա ցի եզ րա հանգ մանն առ այն, որ գոր-
ծի վա րույ թը են թա կա էր կարճ ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ-
քո ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան-
գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից 
խախտ վել են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
պա հանջ նե րը, քա նի որ սույն գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րով 
չի ապա ցուց վում Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի 
«Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող 
եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը 
Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից ստաց ված չլի նե լու հան գա ման քը, քա նի որ նշված եզ րա-
կա ցու թյուն նե րը պա րու նա կում են հա վա նա կան եզ րա հան գում ներ, մաս նա վո րա պես 
փոր ձա գետ նե րը չեն տվել միան շա նակ պա տաս խան ներ Դա տա րա նի կող մից առա-
ջադր ված հար ցադր ման վե րա բեր յալ։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու-
թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին 
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մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան-
ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով Կո մի տեի կող մից 
ուղարկ վել է Լի լիթ Մկրտչ յա նի հաս ցեով, որն էլ սույն գոր ծում առ կա՝ ստա նա լու վե րա-
բեր յալ թիվ AR234929360AM հե տա դարձ ծա նուց ման հա մա ձայն՝ հանձն վել է վեր ջի-
նիս՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծում բա ցա կա յում է ստա նա լու վե-
րա բեր յալ թիվ AR234929360AM հե տա դարձ ծա նուց ման վրա առ կա ստո րագ րու թյան՝ 
Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից կա տար ված չլի նե լու հա ն գա մանքն ապա ցու ցող պատ շաճ 
ապա ցույց։

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե-
րով հաս տատ վում են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու-
թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին 
մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե-
լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով Լի լիթ Մկրտչ յա նին 
ուղարկ ված լի նե լու և այն վեր ջի նիս կող մից ստաց ված լի նե լու փաս տե րը, ուս տի, հիմք 
ըն դու նե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն-
քի 60-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված որո շու մը 
Կո մի տեի կող մից Լի լիթ Մկրտչ յա նին «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով ուղարկ վել է, վեր ջինս իրա զեկ վել է 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին, ըստ դրա՝ այն մտել է ուժի մեջ: 

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 րա քննիչ 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 հիմ քերն ու հիմ նա վո րում նե րը 
քննու թյան առար կա դարձ նե լու հա մար գործն անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 
անհ րա ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա-
նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, 
որոնք իրենց նպա տա կին չեն ծա ռա յել, 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 բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա 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 րոգրյա 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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Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
12.12.2019 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 բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն-
թաց քում:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 607

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ

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 տի կող մից թիվ ՎԴ/4450/05/17 վար չա կան գոր ծով  

10.12.2020 թվա կա նին կայացված որոշ ման վե րա բեր յալ

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), 10.12.2020 թվա կա նին գրա վոր ըն թա ցա-
կար գով քննե լով ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) վճռա բեկ 
բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ, ըստ 
հայ ցի Կո մի տեի ընդ դեմ Լի լիթ Մկրտչ յա նի ՝ 59.554.967 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան-
ջի մա սին, և ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լի լիթ Մկրտչ յա նի ընդ դեմ Կո մի տեի՝ 31.01.2017 թվա-
կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող 
եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շումն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, նույն պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի 
մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար-
չա կան դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա-
տա րան՝ նոր քննու թյան:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա 
Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Ս տե փան Մի քա յել յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված 
որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար-
ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման վե րա բեր-
յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Լի լիթ Մկրտչ յա նից բռնա գան ձել 

59.554.967 ՀՀ դրամ։
Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Մկրտչ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր 

ճա նա չել Կո մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար-
կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը 
գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Ավագ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
10.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է։

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝  Վե րա քննիչ դա տա րան) 12.12.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Կո մի տեի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 10.10.2018 
թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որո շու մը թողն վել 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 չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 
հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 25րդ և 27րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ սույն գոր ծի փաս տե րի ուսում նա սի-

րու թյու նը վկա յում է, որ Կո մի տեն պատ շաճ կա տա րել է իր՝ որ պես վար չա կան մարմ նի՝ 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը վա րույ թի մաս նա կից նե րին 
հանձ նե լու պար տա կա նու թյու նը։ Մինչ դեռ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը հար կա յին մարմ նի 
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վրա դրել է առա վել ծանր պար տա կա նու թյուն, քան նա խա տես ված է կի րա ռե լի իրա վա-
նոր մով, որ պի սի պար տա կա նու թյու նը միա ժա մա նակ անի րա տե սա կան է՝ հաշ վի առ նե լով 
սույն գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րը չեն ուսում նա-
սիր վել հա մակ ցու թյան մեջ, որի արդ յուն քում Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ նույ-
նիսկ փոր ձա գետ նե րի կող մից հնա րա վոր չի եղել միան շա նակ հաս տա տել այն փաս տը, 
որ հե տա դարձ փոս տա յին ան դոր րագ րի վրա առ կա ստո րագ րու թյու նը Լի լիթ Մկրտչ յա-
նի նը չէ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 12.12.2019 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. Որ պես վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տեր Վճռա
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետևյա լը

Վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս-
տե րը՝ 

1) Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո-
ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով 
վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որոշ ման հա մա ձայն՝ որոշ վել 
է Լի լիթ Մկրտչ յա նից գան ձել 59.554.967 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյան գու մար (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 21-23).

2) Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո-
ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով 
վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը Լի լիթ Մկրտչ յա նին 
ուղարկ վել է ՀՀ, ք. Երևան, Շեն գա վիթ, Կա շե գործ նե րի փո ղոց, թիվ 478 տուն հաս ցեով, 
որը ստաց վել է 07.02.2020 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24).

3) «Փոր ձա քննու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 15.02.2018 թվա կա նի թիվ 17-
0627Դ եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ թիվ AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար-
ման/ գրանց ման ծա նու ցագ րի ստո րին ձախ հատ վա ծում՝ «07.02» բա ռե րի դի մաց տե-
ղադր ված ստո րագ րու թյու նը հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, այլ 
կա տար վել է մեկ այլ ան ձի կող մից (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 7-8).

4) «Փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 26.04.2018 թվա կա նի թիվ 34271801 եզ րա կա-
ցու թյան հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու թյան տրա մադր ված՝ Շեն գա վիթ, Կա շե գործ նե րի փող. 
478 Լի լիթ Ռո բեր տի Մկրտչ յա նին հաս ցեագրված 07.02 թվագրված AR234929360AM 
ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման ծա նու ցագ րի բնօ րի նա կի ստո րին ձախ մա-
սում՝ «Ամ սա թիվ և ստո րագ րու թյուն» տո ղագ ծից վեր, «07.02» թվա յին գրառ ման դի մաց 
տե ղադր ված ստո րագ րու թյու նը հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, 
այլ կա տար վել է մեկ այլ ան ձի կող մից (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 49-52)։ 

4. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը 
Սույն գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցած հայ ցա դի մու մով Կո մի տեն պա հան ջել է 

Լի լիթ Մկրտչ յա նից բռնա գան ձել 59.554.967 ՀՀ դրամ։
Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Մկրտչ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր 

ճա նա չել Կո մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար-
կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը 
գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը: 

Դա տա րա նի 10.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ սույն գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րով չի 
հաս տատ վում գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող այն փաս տը, որ Կո-
մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի 
կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» 
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թիվ 30/03 որո շու մը ստա նա լու վե րա բեր յալ հե տա դարձ ծա նուց ման վրա առ կա ստո րագ-
րու թյու նը կա տար վել է հայց վոր Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, որ պի սի պայ ման նե րում չի 
հաս տատ վում նաև այն հան գա ման քը, որ Կո մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո-
ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով 
վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը մտել է ուժի մեջ և հան-
դի սա նում է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակտ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա րա նի 10.10.2018 թվա-
կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» որո շու մը թողն վել է ան փո փոխ այն 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ հայ ցի հիմ քում դրված վար չա կան ակ տը հաս ցեա տեր, գոր-
ծով պա տաս խա նող Լի լիթ Մկրտչ յա նին հանձն ված լի նե լու՝ գոր ծի հե տա գա ճա կա տա գի-
րը (գոր ծի ել քը) պայ մա նա վո րող, փաս տի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրել է Կո-
մի տեն, իսկ Դա տա րա նի ձեռ նար կած՝ ապա ցույց ներ հա վա քագ րե լու գոր ծո ղու թյուն նե րով 
հնա րա վոր չէ միան շա նակ եզ րա հանգ ման գալ հայ ցի հիմ քում դրված վար չա կան ակ տը 
հաս ցեա տի րո ջը հանձն ված լի նե լու մա սին, ուս տի դրա բա ցա սա կան հետևանք նե րը կրում 
է Կո մի տեն: Իսկ այդ բա ցա սա կան հետևանք նե րը հան գում են Դա տա րա նի վերջ նա կան 
իրա վա ցի եզ րա հանգ մանն առ այն, որ գոր ծի վա րույ թը են թա կա էր կարճ ման:

Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, բե կա նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 12.12.2019 թվա կա նի որո շու մը և գործն ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան:

Ի հիմ նա վո րումն վե րոգրյալ եզ րա հանգ ման՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը վկա յա կո չել է 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 96-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տը, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տը (հոդ-
վածն ուժը կորց րել է 08.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ 
մտած թիվ ՀՕ-260-Ն օրեն քով), իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 216.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 216.2-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սը (հոդ ված ներն ուժը կորց րել են 08.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 
թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-260-Ն օրեն քով), «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 87-րդ հոդ վա ծը, նույն օրեն քի իրա վա հա րա-
բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սը (հոդ վա ծի մասն ուժը 
կորց րել է 08.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած ՀՕ-
259-Ն օրեն քով), իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի (ու ժը կորց րել է 01.01.2018 թվա կա նին) 29.1-ին հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյու նը, 
29.2-րդ հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյու նը և  դրանց վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ար ձա-
նագ րել է հետևյա լը. «(...) օրենս դի րը հարկ վճա րող նե րի կող մից հար կա յին օրենս դրու թյամբ 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման նկատ մամբ 
հար կա յին մարմ նի հսկո ղու թյու նը գործ նա կա նում ապա հո վե լու նպա տա կով սահ մա նել է, 
որ հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գծով գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամ կե տից 
ուշաց նե լու դեպ քում հար կա յին մար մի նը որո շում է կա յաց նում հարկ վճա րո ղից ժա մա նա
կին չվճար ված գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ և այդ մա սին պատ շաճ ծա նու ցում վեր ջի նիս, 
որից հե տո, գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ որո շումն ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու դեպ քում, 
գու մա րը գանձ վում է օրեն քով սահ ման ված կար գով: Մաս նա վո րա պես՝ եթե առ կա են իրա
վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 88րդ հոդ վա ծի 1.1ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րը, ապա 
վար չա կան ակ տի հի ման վրա դրա մա կան պա հան ջը հար կա դիր կա տար ման է են թա կա 
դա տա կան կար գով:

(...) տվյալ դեպ քում պարզ ման է են թա կա իրա վա կան այն հար ցը, թե Կո մի տեի իրա վա
բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված 
հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը 
գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շումն արդ յո՞ք օրեն քով սահ ման ված կար գով մտել է ուժի 
մեջ, և ըստ այդմ վար չա կան մար մի նը կա րո՞ղ էր հայց ներ կա յաց նել Դա տա րան ֆի զի կա կան 
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ան ձի դեմ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջով, թե ոչ» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա-
րա նի որոշ ման 3-5-րդ  է ջե րը):

Հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան են թար կե լով նաև «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 60-րդ հոդ վա ծի 
1-ին, 2-րդ մա սե րը և վ կա յա կո չե լով նշված իրա վա նոր մե րի վե րա բեր յալ «Իզի Ս տարտ» 
ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ, թիվ 3-2238/ՏԴ քա ղա քա ցիա կան գործ ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նի 17.11.2006 թվա կա նի որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ «(...) վա րույթ իրա կա նաց նող վար չա կան մար մի նը գրա վոր 
վար չա կան ակտն ըն դու նու մից հե տո՝ եռօր յա ժամ կե տում, վա րույ թի մաս նա կից նե րին ըն
դուն ված գրա վոր վար չա կան ակ տի մա սին պետք է իրա զե կի «Վար չա րա րու թյան հի մունք
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով, այն 
է՝ հանձն ման եղա նա կով: Մաս նա վո րա պես՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը պետք է հանձն վի 
ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու մի ջո ցով, իսկ դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում՝ պատ
վիր ված փոս տով, այդ թվում՝ ստա նա լու մա սին ծա նուց մամբ: Բա ցի այդ, գրա վոր վար չա
կան ակ տը վա րույ թի մաս նա կից նե րին կա րող է հանձն վել նաև այլ եղա նա կով, եթե որևէ 
հիմ նա վոր պատ ճա ռով ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու հնա րա վո րու թյուն չկա կամ 
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տերն ինքն է խնդրել օգ տա գոր ծել վար չա կան ակ տի հանձն ման 
այլ մի ջոց ներ: Գ րա վոր վար չա կան ակտն ըն դու նու մից հե տո՝ եռօր յա ժամ կե տում, «Վար չա
րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով 
վա րույ թի մաս նա կից նե րին հանձ նե լու հա ջոր դող օր վա նից, եթե օրեն քով կամ այդ ակ տով այլ 
բան նա խա տես ված չէ, մտնում է ուժի մեջ» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 5-6-րդ  
է ջե րը):

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը վկա յա կո չել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ մա սե րը, 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ մա-
սե րը, 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ մա սե րը, 40-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ 
մա սե րը, ապա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գնա հատ ման, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան՝ 
որ պես ապա ցույ ցի գնա հատ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ հա մա պա-
տաս խա նա բար Ջա ջու ռի գյու ղա պե տա րանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի թիվ ՎԴ5/0029/05/14 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.11.2015 թվա կա նի և Սամ վել Ֆ րան գուլ յանն ընդ դեմ 
Հեն րիկ Ֆ րան գուլ յա նի թիվ ԵԷԴ/1089/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի 22.07.2016 թվա կա նի որո շում նե րը, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
«(...) փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան արդ յուն քում տրված հա վա նա կան եզ րա հան գում նե
րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 40րդ հոդ վա ծի ուժով չեն կա րող ունե նալ 
ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն որո շա կի փաս տի առ կա յու թյունն ապա ցու ցե լու առու մով: 
Հետևու թյան ձևը (հա վա նա կան կամ կա տե գո րիկ) և փոր ձա քննու թյան արդ յուն քում տրված 
եզ րա կա ցու թյունն այն եր կու բա ղա դրա մա սերն են, որոնք հնա րա վոր չէ տա րան ջա տել: 
Ոչ հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյունն ինք նին և ոչ էլ եզ րա կա ցու թյան մեջ նշված տվյալ ներն 
առան ձին վերց րած չու նեն ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն. Այդ պի սին չեն հա մար վում նաև 
հի պո թե թիկ եզ րա կա ցու թյան հա մար հիմք հան դի սա ցող տվյալ նե րը: Հա վա նա կան հետևու
թյուն նե րի թվից, որ քան էլ որ շատ դրանք լի նեն, չի առա ջա նում հա վաս տի և իրա կան եզ րա
կա ցու թյուն. Հա վա նա կան հետևու թյուն նե րի քա նա կը չի ավե լաց նում փոր ձա գի տա կան եզ
րա կա ցու թյան ապա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 
6-8-րդ  է ջե րը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի 
հիմ նա վոր վա ծու թյա նը, գտել է, որ «ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից խախտ վել են ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի պա հանջ նե րը, քա նի որ 
սույն գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րով չի ապա ցուց վում Կո մի տեի 
իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին 
չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա 
գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից ստաց ված չլի նե լու 
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հան գա ման քը, քա նի որ նշված եզ րա կա ցու թյուն նե րը պա րու նա կում են հա վա նա կան եզ
րա հան գում ներ, մաս նա վո րա պես փոր ձա գետ նե րը չեն տվել միան շա նակ պա տաս խան ներ 
Դա տա րա նի կող մից առա ջադր ված հար ցադր ման վե րա բեր յալ։ 

(...) Կո մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից 
ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար
ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի
ջո ցով Կո մի տեի կող մից ուղարկ վել է Լի լիթ Մկրտչ յա նի հաս ցեով, որն էլ սույն գոր ծում առ կա՝ 
ստա նա լու վե րա բեր յալ թիվ AR234929360AM հե տա դարձ ծա նուց ման հա մա ձայն՝ հանձն վել 
է վեր ջի նիս՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծում բա ցա կա յում է ստա նա լու 
վե րա բեր յալ թիվ AR234929360AM հե տա դարձ ծա նուց ման վրա առ կա ստո րագ րու թյան՝ Լի
լիթ Մկրտչ յա նի կող մից կա տար ված չլի նե լու հա ն գա մանքն ապա ցու ցող պատ շաճ ապա ցույց։

(...) սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րով հաս տատ վում են «Վար չա րա րու թյան հի մունք
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով Կո
մի տեի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա
նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման 
են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով 
Լի լիթ Մկրտչ յա նին ուղարկ ված լի նե լու և այն վեր ջի նիս կող մից ստաց ված լի նե լու փաս տե րը, 
ուս տի, հիմք ըն դու նե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 60րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված որո շու մը 
Կո մի տեի կող մից Լի լիթ Մկրտչ յա նին «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ
թի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով ուղարկ վել է, վեր ջինս իրա զեկ վել է վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի մա սին, ըստ դրա՝ այն մտել է ուժի մեջ» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի 
որոշ ման 9-րդ  է ջը):

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Ս տե
փան Մի քա յել յանս հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս
նու թյան կող մից վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր 
հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման վե րա բեր յալ:

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 էա 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 վկա յի 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 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 դարձ նում վե ճը 
լու ծե լու հա մար էա 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։

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 օբ յեկ տիվ հե տա զոտ-
ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը դա տա կան ակ տի մեջ պետք է 
պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը։

Վե րա բե րե լիու թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ապա ցույց նե րը բնու թագ րող 
հատ կա նիշ նե րից է։ Այն ցույց է տա լիս, որ տվյալ ապա ցույցն ավե լի կամ պա կաս հա վա-
նա կան է դարձ նում վե ճը լու ծե լու հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող որևէ փաս տի 
գո յու թյու նը, քան այն կլի ներ առանց այդ ապա ցույ ցի։ Այ սինքն՝ վե րա բե րե լիու թյու նը բնու-
թագ րում է ապա ցույ ցի և վե ճը լու ծե լու հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տե րի 
միջև կա պը, վե րա բե րում է ապա ցույ ցի բո վան դա կու թյա նը։ Օրենս դի րը սահ մա նել է նաև, 
որ որևէ փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը որո շում է՝ ան մի ջա կա նո րեն 
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գնա հա տե լով գոր ծում եղած բո լոր ապա ցույց նե րը՝ բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե-
տա զոտ ման վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ։

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տի հա մա ձայն (հոդ վածն ուժը կորց րել է 
08.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-260-Ն 
օրեն քով)՝ վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մել նաև վար չա կան մար մին նե րը կամ 
պաշ տո նա տար ան ձինք՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ 
իրա վա բա նա կան ան ձից հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես-
վող գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջով:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 216.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն (հոդ վածն ուժը կորց րել է 08.12.2017 
թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-260-Ն օրեն քով)՝ 
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա-
հանջ նե րով գու մա րի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծե րը (այ սու հետ՝ բռնա գանձ ման վե-
րա բեր յալ գոր ծեր) հա րուց վում են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա-
տես ված հիմ քե րով՝ այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մարմ նի հայ ցա դի մու մի հի ման վրա: 

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 216.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն (հոդ վածն ուժը կորց րել է 08.12.2017 
թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-260-Ն օրեն քով)՝ 
բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծե րով հայ ցա դի մու մը, ի լրումն նույն օրենսգրքի 73-րդ 
հոդ վա ծով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, նաև նե րա ռում է տե ղե կու թյուն ներ՝ 

1) վար չա կան ակտն ուժի մեջ մտնե լու և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու մա սին.
2) հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու մարն ար տա-

դա տա կան կար գով բռնա գան ձե լու՝ օրեն քով սահ ման ված որևէ սահ մա նա փակ ման առ-
կա յու թյան մա սին։

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 87-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե 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 քա յին բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու 
պա հանջ ներն են (այ սու հետ՝ դրա մա կան պա հանջ ներ):

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սի հա մա ձայն (հոդ-
վա ծի մասն ուժը կորց րել է 08.12.2017 թվա կա նին ըն դուն ված և 01.04.2018 թվա կա նին ուժի 
մեջ մտած ՀՕ-259-Ն օրեն քով)՝ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րը են թա-
կա են հար կա դիր կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռով տրված կա տա-
րո ղա կան թեր թի հի ման վրա, եթե՝

ա. Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գանձ ման 
են թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է եր կու հար յուր հա զար դրա մը,

բ. Ֆի զի կա կան ան ձից գանձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա-
րու մը հնա րա վոր չէ առանց նրան սե փա կա նու թյան (այդ թվում՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու-
թյան) իրա վուն քով պատ կա նող միակ բնա կա րա նի բռնա գանձ ման,

գ. Իրա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջից գանձ ման են թա կա 
դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է իրա վա բա նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա-
տի րոջ գույ քի ար ժե քը:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի (ու-
ժը կորց րել է 01.01.2018թ.) 29.1-ին հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ հար կա յին 
պար տա վո րու թյուն նե րի գծով գու մար նե րի վճա րու մը սահ ման ված ժամ կե տից ուշաց նե լու 
դեպ քում հար կա յին մար մի նը կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի նը որո շում է 
կա յաց նում հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ և 
այդ մա սին պատ շաճ ծա նու ցում վեր ջի նիս:
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Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի (ու-
ժը կորց րել է 01.01.2018թ.) 29.2-րդ հոդ վա ծի առա ջին պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ նույն 
օրեն քի իմաս տով պատ շաճ ծա նու ցում է հա մար վում «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված կար գով՝ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին իրա զե կե լը:

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի հա մա ձայն՝ մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող իրա-
վա կար գա վո րում նե րով սահ ման վել է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա 
հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով գու մա րի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ 
գոր ծե րի հա րուց ման կարգ: Ըստ այդմ՝ բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր ծե րը հա րուց-
վել են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան օրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-ին մա սով նա խա տես ված հիմ քե րով՝ 
այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մարմ նի հայ ցա դի մու մի հի ման վրա: Նշ ված գոր ծե րով 
հայ ցա դի մու մը, ի լրումն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73-րդ հոդ վա ծով 
և 216.2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, պետք է նե-
րա ռեր նաև տե ղե կու թյուն ներ վար չա կան ակտն ուժի մեջ մտնե լու և ան բո ղո քար կե լի 
դառ նա լու մա սին: Նշ ված պա հան ջի սահ մա նումն օրենս դրի կող մից ինք նան պա տակ 
չէ և ուղղ ված է ուժի մեջ չմտած վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ան ձան ցից գու մար ներ 
բռնա գան ձե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյան բա ցառ մա նը: Այ սինքն՝ բռնա գանձ ման վե-
րա բեր յալ գոր ծե րի ոչ միայն հա րուց ման, այլ նաև քննու թյան ու լուծ ման հա մար որո շիչ 
նշա նա կու թյուն է ունե ցել վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու և ան բո ղո քար կե լի 
դառ նա լու հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը, քա նի որ ուժի մեջ չմտած և ան բո ղո քար կե-
լի չդար ձած վար չա կան ակ տե րը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում չեն առա ջաց նում իրա-
վա կան հետևանք ներ: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր որո շում նե րում ար տա հայ տել է 
այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գրա վոր վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը բա վա րար չէ, 
գրա վոր վար չա կան ակ տի իրա վա կան հա մա կար գում ի հայտ գա լու և գոր ծե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է նաև, որ օրեն քով սահ ման ված կար գով այդ վար չա կան ակ տը մտնի ուժի մեջ 
(տե՛ս Երևա նի քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 և 
Հով հան նես Չամ սար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» 
ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/7268/05/14 վար չա կան գոր ծե րով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի հա մա պա
տաս խա նա բար 10.12.2014 թվա կա նի և 15.07.2015 թվա կա նի որո շում նե րը):

Այս պի սով, գտնում ենք, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի մինչև 
01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող 29.1-րդ գլ խում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե րի հա-
մա ձայն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին են թա կա են եղել միայն ուժի մեջ մտած և ան բո ղո-
քար կե լի դար ձած վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա ներ կա յաց վող հան րա յին իրա վա կան 
դրա մա կան պա հանջ նե րի մա սին հայ ցե րը:

Ընդ որում, վե րոգրյալ իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից 
հետևում է, որ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու հան-
գա մանք նե րի ապա ցուց ման պար տա կա նու թյունն օրենս դի րը դրել է վար չա կան մարմ նի 
վրա՝ սահ մա նե լով դա տա րան ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մում վար չա կան ակտն ուժի մեջ 
մտնե լու և ան բո ղո քար կե լի դառ նա լու մա սին տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու պար տա-
դիր պա հանջ: Այ դու հան դերձ, գործ նա կա նում հնա րա վոր են եղել նաև դեպ քեր, երբ վար-
չա կան մարմ նի կող մից ներ կա յաց ված հան րա յին իրա վա կան պա հան ջի մա սին հայ ցա-
դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լուց հե տո վար չա կան ակտն ուժի մեջ մտնե լու և ան բո ղո քար-
կե լի դառ նա լու հան գա ման քը դար ձել է վի ճե լի: Ն կա րագրված դեպ քե րում կարևոր վել 
են վար չա կան դա տա վա րու թյու նում առանց քա յին նշա նա կու թյուն ունե ցող ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե 
(«ex officio») պար զե լու սկզբուն քի կի րառ մամբ վի ճե լի փաս տի առնչու թյամբ հնա րա վոր և 
հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու ուղ ղու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող-
մից ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րը: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով վե րոգրյալ իրա վա նոր մի վեր լու ծու թյա-
նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ նշել է, որ վար չա դա տա վա րա կան գոր ծըն թա ցում 
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գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու սկզբուն քի իրա վա կան ամ րագ րու մը հե տապն-
դում է դա տա վա րու թյու նում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ հան-
րա յին-իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբ յեկտ նե 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 րա-
յին 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 օբ յեկ տիվ ճշմար տու թյու նը և արդ յու նա վե տո րեն ապա-
հո վե լու իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբ յեկտ նե 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 րա յին սուբ յեկ տիվ իրա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա ցու մը 
(տե՛ս Ալ վարդ Ե ղիա զար յանն և Տե լե մակ Ե ղիա զար յանն ընդ 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 նա յին 
խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան աջակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող բնա կա րա նա
յին շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի հատ կաց ման 
հար ցե րով հանձ նա 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)։

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 ձա քննու թյուն նշա նա կել, որը կա րող է հանձ նա 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 մա սի հա մա ձայն՝ փոր ձա քննու 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 ձա քննու թյուն՝ դրա կա տա րու մը հանձ նա րա րե-
լով միևնույն կամ մեկ այլ փոր ձա գե տի (մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու-
թյան)։

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րով սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով սահ ման ված կար գով դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված փոր ձա քննու թյան 
արդ յուն քում փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն՝ որ պես ապա ցույց, ձեռք բե րե լու և գնա-
հա տե լու կա նոն նե րը, որը հան գում է հետևյա լին. Ե թե գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ 
ծա գում է հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման անհ րա ժեշ տու-
թյուն, ապա դա տա րանն իրա վունք ունի ինչ պես կող մի միջ նոր դու թյամբ, այն պես էլ իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ նշա նա կե լու փոր ձա քննու 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 թյու նը, հա մա ձայն ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, ապա ցույ ցի տե սակ 
է, իսկ դա տա րա նը 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-
մանք նե 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 օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն-
ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Սույն հա տուկ կար ծի քում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
դի տար կե 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՝ հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Դի մե լով Դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Լի լիթ Մկրտչ յա նից բռնա գան ձել 
59.554.967 ՀՀ դրամ՝ որ պես ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա չվճար-
ված պար տա վո րու թյան գու մար։ Որ պես նշված հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա-
հանջի հիմք հան դի սա ցող վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու և ան բո ղո քար կե-
լի դառ նալու ապա ցույց՝ Կո մի տեն դա տա րան է ներ կա յաց րել թիվ AR234929360AM 
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ստաց ման/հանձնման/վճար ման/գրանց ման հե տա դարձ ծա նու ցագ րի պատ ճե նը (հա-
տոր 1-ին, գ.թ. 24):

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Մկրտչ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր 
ճա նա չել Կո մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար-
կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը 
գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը: 

Գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Լի լիթ Մկրտչ յա նը վի ճար կել է թիվ AR234929360AM 
ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման հե տա դարձ ծա նու ցագ րի վրա առ կա ստո-
րագ րու թյունն իրեն պատ կա նե լու հան գա ման քը: Փաս տո րեն տվյալ դեպ քում սույն գոր ծի 
լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող փաս տը, այն է՝ հան րա յին իրա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջի հիմք հան դի սա ցող վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լը գոր ծի 
քննու թյան ըն թաց քում դար ձել է վի ճե լի:

Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ Դա տա րա նը 27.11.2017 թվա կա նին նշա նա կել է դա-
տա ձե ռագ րա բա նա կան փոր ձա քննու թյուն, որի արդ յուն քում «Փոր ձա քննու թյուն նե րի 
ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 15.02.2018 թվա կա նի թիվ 17-0627Դ եզ րա կա ցու թյան հա մա-
ձայն՝ թիվ AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/ գրանց ման ծա նու ցագ-
րի ստո րին ձախ հատ վա ծում՝ «07.02» բա ռե րի դի մաց տե ղադր ված ստո րագ րու թյու նը 
հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, այլ կա տար վել է մեկ այլ ան ձի 
կող մից։

Այ նու հետև Դա տա րա նի կող մից 27.03.2018 թվա կա նին նշա նակ վել է լրա ցու ցիչ դա-
տա ձե ռագ րա բա նա կան փոր ձա քննու թյուն, որի արդ յուն քում կազմ ված «Փոր ձա գի տա-
կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի 26.04.2018 թվա կա նի թիվ 34271801 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ 
փոր ձա քննու թյան տրա մադր ված՝ Շեն գա վիթ, Կա շե գործ նե րի փող. 478 Լի լիթ Ռո բեր տի 
Մկրտչ յա նին հաս ցեագրված 07.02 թվագրված AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/ 
վճար ման/գրանց ման ծա նու ցագ րի բնօ րի նա կի ստո րին ձախ մա սում՝ «Ամ սա թիվ և ստո-
րագ րու թյուն» տո ղագ ծից վեր «07.02» թվա յին գրառ ման դի մաց տե ղադր ված ստո րագ-
րու թյու նը հա վա նա բար չի կա տար վել Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից, այլ կա տար վել է 
մեկ այլ ան ձի կող մից։ Այ սինքն՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րով կա տե գո րիկ 
հետևու թյուն չի ար վել AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման ծա-
նու ցագ րի վրա առ կա ստո րագ րու թյու նը Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից կա տար ված չլի նե լու 
մա սին: Միևնույն ժա մա նակ, սա կայն, կա տե գո րիկ հետևու թյուն չի ար վել, որ այդ ստո-
րագ րու թյունն ար վել է Լի լիթ Մկրտչ յա նի կող մից:

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 հետևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ապա-
ցուց ման բե ռը կրող կող մը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված է, թե կոնկ րետ հայ ցա տե սա կով (վի ճարկ-
ման, պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու թյան կա տար ման, ճա նաչ ման) պայ մա նա վոր ված՝ ով է 
կրում ապա ցուց ման բե ռը:

Փաս տո րեն, օրենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 29-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սում, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, նա խա տե սել է վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 
գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որևէ փաս տի չա պա ցուց ված մնա լու իրա վա կան հետևանք-
նե րը՝ սահ մա նե լով, որ 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 հետևանք նե րը 
կրում է այդ փաս տի ապա ցուց ման բե ռը կրող կող մը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օրենս-
դի րը սահ մա նել է նաև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծող տար բեր հայ ցա տե սակ-
նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի շրջա նակ նե րում ապա ցուց ման բե ռի բաշխ ման հա-
տուկ կա նոն նե րը:

Գտ նում ենք, որ սույն գոր ծով վե րը նշված հա տուկ կա նոն նե րը կի րա ռե լի չեն, քա նի 
որ Կո մի տեի ներ կա յաց րած հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի մա սին հայ ցը 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված 
հայ ցա տե սակ նե րից չէ:
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Տվ յալ դեպ քում հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմք հան դի սա ցող վար-
չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու փաս տի ապա ցուց ման բե ռը ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող 29.1-րդ գլ խում ամ րագրված 
իրա վա կար գա վո րում նե րի հա մա տեքս տում կրել է վար չա կան մար մի նը: Նշ վա ծի հաշ-
վառ մամբ էլ, որ պես այդ փաս տը հաս տա տող ապա ցույց, Կո մի տեի կող մից դա տա րան 
է ներ կա յաց վել AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման ծա նու ցագ-
րի պատ ճե նը: Վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը, սա կայն, վի ճար կել է դրա վրա առ կա 
ստո րագ րու թյունն իրեն պատ կա նե լու փաս տը, ին չի հաշ վառ մամբ էլ անհ րա ժեշ տու թյուն 
է առա ջա ցել հաս տա տե լու կամ հեր քե լու AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար-
ման/ գրանց ման ծա նու ցագ րի վրա առ կա ստո րագ րու թյու նը վեր ջի նիս պատ կա նե լու 
հան գա ման քը:

Դա տա րա նը վի ճե լի փաս տի առնչու թյամբ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն-
ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով նշա նա կել է դա տա ձե ռագ րա բա նա կան, այ նու հետև լրա-
ցու ցիչ դա տա ձե ռագ րա բա նա կան փոր ձա քննու թյուն ներ, սա կայն դրանց արդ յուն քում 
կազմ ված եզ րա կա ցու թյուն նե րով կա տե գո րիկ հետևու թյուն չի ար վել այն մա սին, որ AR-
234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/գրանց ման ծա նու ցագ րի վրա առ կա ստո-
րագ րու թյու նը պատ կա նում է Լի լիթ Մկրտչ յա նին: Այ սինքն՝ գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան 
նշա նա կու թյուն ունե ցող՝ հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հիմք հան դի սա-
ցող վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու փաս տը մնա ցել է չա պա ցուց ված, ուս տի 
դրա բա ցա սա կան հետևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ապա ցուց ման բե ռը կրող կող մը, 
տվյալ դեպ քում Կո մի տեն, քա նի որ, ինչ պես վե րը նշվեց, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի մինչև 01.04.2018 թվա կա նը գոր ծող 29.1-րդ գլ խում ամ րագրված իրա վա-
կար գա վո րում նե րի հա մա տեքս տում Կո մի տեն է կրել հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան 
պա հան ջի հիմք հան դի սա ցող վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու փաս տի ապա-
ցուց ման բե ռը:

Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ Դա տա րա նը 10.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ իրա վա ցիո-
րեն կար ճել է սույն գոր ծի վա րույ թը՝ գտնե լով, որ չի հաս տատ վում այն հան գա ման քը, 
որ Կո մի տեի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին 
մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու 
մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը մտել է ուժի մեջ և հան դի սա նում է ան բո ղո քար կե լի վար չա-
կան ակտ, ին չը հաս տատ վել է նաև Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի ձեռ-
նար կած՝ ապա ցույց ներ հա վա քագ րե լու գոր ծո ղու թյուն նե րով հնա րա վոր չի եղել միան շա-
նակ եզ րա հանգ ման գալ հայ ցի հիմ քում դրված վար չա կան ակ տը հաս ցեա տի րո ջը հանձն-
ված լի նե լու մա սին և փաս տը մնա ցել է վի ճե լի, այ դու հան դերձ ար ձա նագ րել է, որ «սույն 
գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րով հաս տատ վում են «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով Կո մի տեի իրա վա
բա նա կան վար չու թյան պե տի 31.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված 
հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը 
գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով Լի լիթ Մկրտչ յա նին 
ուղարկ ված լի նե լու և այն վեր ջի նիս կող մից ստաց ված լի նե լու փաս տե րը, ուս տի, հիմք ըն
դու նե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 60րդ 
հոդ վա ծի դրույթ նե րը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված որո շու մը Կո մի տեի կող
մից Լի լիթ Մկրտչ յա նին «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով ուղարկ վել է, վեր ջինս իրա զեկ վել է վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տի մա սին, ըստ դրա՝ այն մտել է ուժի մեջ»: 

Հարկ ենք հա մա րում հա տուկ ընդգ ծել, որ սույն գոր ծում առ կա չէ որևէ վե րա-
բե րե լի և թույ լատ րե լի ապա ցույց, որով կա րող է հաս տատ վել 30.01.2017 թվա կա նի 
«Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող 
եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո-
շումն ուժի մեջ մտնե լու փաս տը: Որ պես նշված փաս տը հաս տա տող միակ ապա ցույց 
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Կո մի տեի կող մից ներ կա յաց ված AR234929360AM ստաց ման/հանձն ման/վճար ման/
գրանց ման ծա նու ցա գի րը չի կա րող հան դի սա նալ թույ լատ րե լի, քա նի որ դրա վրա 
առ կա ստո րագ րու թյունն ակ տի հաս ցեա տի րո ջը պատ կա նե լու վե րա բեր յալ կա տե գո-
րիկ հետևու թյուն ներ փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով չեն ար վել: Փաս տո րեն 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի չի առել Դա տա րա նի ձեռ նար կած ակ տիվ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հետևան քով ձեռք բեր ված ապա ցույց նե րը՝ փոր ձա գետ նե րի եր կու եզ րա-
կա ցու թյուն նե րը և չի հիմ նա վո րել դրանք ան տե սե լու իր դիր քո րո շու մը:

Այս պի սով, գտնում ենք, որ 30.01.2017 թվա կա նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին 
չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա-
կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որո շու մը կա րող էր հիմք հան դի սա նալ սույն 
գոր ծով սկզբնա կան հայ ցով հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հանջ ներ կա յաց նե-
լու և այդ պա հան ջի բա վա րա րում ստա նա լու հա մար, ինչ պես նաև վի ճարկ ման առար կա 
դառ նալ հա կընդ դեմ հայ ցով միայն այդ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտած լի նե լու փաս տը 
հաս տա տող ան հեր քե լի ապա ցույց նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում: Հա կա ռակ դեպ քում, 
մաս նա վո րա պես նման ապա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում 30.01.2017 թվա կա-
նի «Հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված հար կա յին մարմ նի կող մից վե րահսկ վող 
եկա մուտ նե րի գծով վճար ման են թա կա գու մա րը գան ձե լու մա սին» թիվ 30/03 որոշ ման 
հիմ քով ներ կա յաց ված հան րա յին իրա վա կան դրա մա կան պա հան ջի մա սին, են թա կա 
չի եղել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը, որ պի սի պայ մա նե րում հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հիմ քով են թա կա էր մերժ ման, իսկ վա րույթ ըն դուն ված գոր ծի վա րույ թը՝ ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով՝ կարճ-
ման:

Միևնույն ժա մա նակ, գտնում ենք, որ վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րը կի րա ռե լի են նաև 
ուժի մեջ չմտած վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցե րի նկատ մամբ, քա նի որ ուժի մեջ 
չմտած վար չա կան ակ տը չի կա րող դառ նալ վի ճարկ ման առար կա:

Գտ նում ենք, որ Դա տա րա նը 10.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ սկզբնա կան և հա կընդ-
դեմ հայ ցե րի մա սով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով կար ճե լով սույն գոր ծի վա րույ թը, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րա նը 
12.12.2019 թվա կա նի որոշ մամբ ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի որո շու մը կա յաց րել են 
հիմ նա վոր դա տա կան ակ տեր, ինչն ան տես վել է Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից:

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտնում ենք, որ 
վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէր Վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տը բե կա նե լու հա մար: Հետևա բար, սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ էր կի րա ռել ՀՀ վար չա
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 169րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 1ին 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՝ սույն հա տուկ կար ծի քում շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ.  Հա կոբ յան
Գ.  Հա կոբ յան

Ս.  Մի քա յել յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ 
դատա րա նի որո շում 

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3194/05/16 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3194/05/16  
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ք. Մ կո յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Առա քել յան 

Գ. Ղա րիբ յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան   
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 21-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար-

չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 06.06.2017 թվա կա նի որոշ ման դեմ, ըստ Մ հեր Մ նա ցա-
կան յա նի հայ ցի ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ՝ Քա ղա քա պե տա րան)՝ 
Քա ղա քա պե տա րա նի 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0012459 որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Մ հեր Մ նա ցա կան յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել քա ղա-

քա պե տա րա նի 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0012459 որո շու մը։ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

03.10.2016 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է։
ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 06.06.2017 

թվա կա նի որոշ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա-
կիո րեն՝ Դա տա րա նի 03.10.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և վար չա կան գոր ծի վա րույ-
թը կարճ վել է։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մ հեր Մ նա ցա կան 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա

րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 71րդ հոդ վա ծը, որը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54րդ և 72րդ հոդ ված նե րը.

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի կող մից 29.02.2016 
թվա կա նին ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը՝ վար չա կան բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար 
սահ ման ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, են թա կա էր քննարկ ման և բա վա րար-
ման, քա նի որ այդ միջ նոր դու թյամբ հայտ նած փաս տարկ ներն առ այն, որ վի ճարկ վող 
որո շումն առ ձեռն չի ստաց վել, հա վաս տի են, որևէ կերպ չեն հերք վել Քա ղա քա պե տա-
րա նի կող մից և հիմ նա վոր են: Ընդ որում, այդ միջ նոր դու թյան ներ կա յաց ման պա հին 
պա տաս խա նողն իր տի րա պե տու թյան տակ եղած տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն՝ պետք 
է հաս տատ ված հա մա րեր Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի կող մից վի ճարկ վող որո շու մը չստա նա-
լու հան գա ման քը: Հետևա բար՝ Քա ղա քա պե տա րա նի 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0012459 
որոշ ման՝ դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի հաշ վար կը 
պետք է կա տար վեր Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի իրա վա բա նա կան վար չու-
թյան պե տի 11.03.2016 թվա կա նի թիվ 07/Մ-1397 գրու թյու նը Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի կող-
մից ստա նա լու պա հից:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 06.06.2017 թվա կա նի որո շու մը և օրի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 03.10.2016 
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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը՝ 
1) Քա ղա քա պե տա րա նի 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0012459 որոշ ման հա մա ձայն՝ 

Մ հեր Մ նա ցա կան յա նը 05 OL 909 պետ հա մա րա նի շով BMW 528 I մակ նի շի տրանս-
պոր տա յին մի ջո ցը 24.03.2015 թվա կա նին ժա մը 10։44-ից մինչև 24.03.2015 թվա կա նը 
ժա մը 11։19-ը, 15 րո պեից ավե լի ժա մա նա կա հատ վա ծով, առանց տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի կա յա նա տե ղե րի հա մար սահ ման ված տե ղա կան տուր քը վճա րե լու կա յա նել 
է Երևա նի Տիգ րան Մեծ պո ղո տա յում գտնվող հա մայն քա յին վճա րո վի ավ տո կա յա նա-
տե ղում և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124.7-րդ հոդ-
վա ծով են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան՝ 5.000 ՀՀ դրամ վար չա կան 
տույ ժի (գ.թ. 5).

2) Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 
16.12.2015 թվա կա նի թիվ 07/Մ-8844 գրու թյան հա մա ձայն՝ ի պա տաս խան Մ հեր Մ նա ցա-
կան յա նի կող մից Երևա նի քա ղա քա պե տին 04.12.2015 թվա կա նին ուղղ ված դի մու մի, Մ հեր 
Մ նա ցա կան յա նին հայտն վել է, որ տեխ նի կա կան խո տա նի պատ ճա ռով հայց վող տե սագ-
րու թյուն նե րը չեն պահ պան վել: Միա ժա մա նակ նշվել է, որ Մ հեր Մ նա ցա կան յա նը կորց-
րել է նշված որո շում ներն օրեն քով սահ ման ված կար գով ու ժամ կետ նե րում բո ղո քար կե լու 
իրա վուն քը (գ.թ. 21).

3) 29.02.2016 թվա կա նին Երևա նի քա ղա քա պե տին ուղղ ված դի մու մով Մ հեր Մ նա ցա-
կան յա նը խնդրել է վե րա կանգ նել բաց թողն ված ժամ կե տը, այն հա մա րել հար գե լի, բե կա-
նել թվով 7, այդ թվում՝ 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0012459 որո շում նե րը և վա րույթ նե րը 
կար ճել (գ.թ. 68).

4) «Հայ փոստ» ՓԲԸ-ի գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար Հ. Ավագ յա նի 
24.08.2016 թվա կա նի թիվ 2/3-2443 գրու թյան հա մա ձայն՝ ի պա տաս խան Քա ղա քա պե տա-
րա նի աշ խա տա կազ մի իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 20.07.2016 թվա կա նի գրու-
թյան՝ հայտն վել է, որ «Մ հեր Մ նա ցա կան յա նին հաս ցեագրված, ՀՀ Շի րա կի մարզ, գյուղ 
Մար մա րա շեն, 37-րդ փո ղոց, տուն 31 հաս ցեով «Հայ փոստ» ՓԲԸ-ի Մար մա րա շե նի թիվ 
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2618 փոս տա յին բա ժան մուն քում ստաց վել են թվով 11 պատ վիր ված նա մակ ներ, որոնք 
հետ են վե րա դարձ վել հաս ցեա տի րոջ տե ղա փոխ ված լի նե լու պատ ճա ռով» (գ.թ. 41).

5) Մ հեր Մ նա ցա կան յա նը 13.06.2016 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան՝ պա հան ջե լով ան վա վեր ճա նա չել Քա ղա քա պե տա րա նի 06.05.2015 
թվա կա նի թիվ Վ-0012459 որո շու մը (գ.թ. 3-10). 

6) Դա տա րա նի 17.06.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի հայ ցա դի մու-
մը վե րա դարձ վել է՝ Քա ղա քա պե տա րա նի 06.05.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0012459 որոշ ման 
իրա զեկ ման պա հից եր կամս յա ժամ կե տի պահ պան մամբ դա տա րան դի մե լու վե րա բեր յալ 
որևէ ապա ցույց կամ նման ժամ կետ նե րի խախտ ման դեպ քում՝ բաց թողն ված դա տա վա-
րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց նե լու հիմ քով 
(գ.թ. 11).

7) Մ հեր Մ նա ցա կան յա նը 07.07.2016 թվա կա նին կրկին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց-
րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ պա հան ջե լով ան վա վեր ճա նա չել Քա ղա քա պե տա րա նի 
06.05.2015 թվա կա նի թիվ Վ-0012459 որո շու մը, միա ժա մա նակ ներ կա յաց նե լով միջ նոր-
դու թյուն՝ «հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և 
վե րա կանգ նե լու մա սին» (գ.թ. 15-25).

8) Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի կող մից «հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ-
կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին» միջ նոր դու թյամբ նշվել է. «... Քա նի 
որ վար չա կան ակ տը մինչ օրս չեմ ստա ցել, իսկ դրա գո յու թյան մա սին իմա ցել եմ պա տա
հա բար՝ ին տեր նե տի մի ջո ցով, որից հե տո իրա վունք նե րիս պաշտ պա նու թյան հա մար դի մել 
եմ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ղե կա վար վե լով վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 54րդ հոդ վա ծով, միջ նոր դում եմ հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամ կե տը հա մա րել հար գե լի և վե րա կանգ նել» (գ.թ. 16).

9) Դա տա րա նի 13.07.2016 թվա կա նի որոշ մամբ Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի հայ ցա դի մումն 
ըն դուն վել է վա րույթ, իսկ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա-
սին Մ հեր Մ նա ցա կան յա նի միջ նոր դու թյա նը Դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել՝ գտնե լով, որ 
ըստ հայց վո րի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րի՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ բաց չի թողն վել 
(գ.թ. 26):

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 բո ղո քը ներ կա յաց նե լու և այն վա րույթ ըն դու նե լու պա հին 
գոր ծող խմբագ րու թյամբ 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 բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-
թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վե րա քննիչ 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 2-րդ 
կե տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բեր յալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նա 
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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք վի ճարկ ման հայ ցը դա տա վա
րա կան ժամ կե տի խախտ մամբ ներ կա յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը կա րող է կար ճել գոր ծի վա րույ թը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
96րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 2րդ կե տի հիմ քով, եթե ստո րա դաս դա տա րա նում չի ապա հով վել 
վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թող նու մը հար գե լի հա մա
րե լու և այն վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն կամ ներ կա
յաց ված միջ նոր դու թյու նը քննարկ ման առար կա չի դարձ վել ու դրա վե րա բեր յալ որևէ որո շում 
չի կա յաց վել:
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ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հար գումն ու պաշտ պա նու թյու նը հան րա-
յին իշ խա նու թյան պար տա կա նու թյուն ներն են:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան քի առնչու թյամբ 
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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք: 

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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել վի ճարկ ման հայ ցի դեպ-
քում՝ եր կամս յա ժամ կե տում՝ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հից:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան մարմ նի ըն-
դու նած ակ տը կամ ակ տը չըն դու նե լը կամ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը կամ չկա տա րե լը բո-
ղո քարկ վել է վար չա կան կար գով, նույն հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կետ նե րը հաշ վարկ-
վում են բո ղո քի վե րա բեր յալ որո շումն ուժի մեջ մտնե լուց կամ բո ղո քի քննու թյան հա-
մար սահ ման ված ժամ կետն ավարտ վե լուց հե տո։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա վո րը վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու մը, եթե լրա ցել է հայ ցա դի մում ներ-
կա յաց նե լու հա մար նույն օրենսգրքով սահ ման ված ժամ կե տը, և չի ներ կա յաց վել միջ նոր-
դու թյուն այն վե րա կանգ նե լու մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 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 լրա ցել է հայց ներ կա յաց նե լու հա մար օրեն քով նա խա տես ված ժամ կե տը:

Փաս տո րեն, վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի հար ցի լու ծումն ուղ ղա-
կիո րեն պայ մա նա վոր ված է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի, այդ թվում նաև վար չա կան բո-
ղո քի վե րա բեր յալ ըն դուն ված վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու կամ բո ղո քի քննու թյան 
հա մար սահ ման ված ժամ կետն ավարտ վե լու հան գա ման քով:

Վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կետ 
սահ մա նե լով՝ օրենս դի րը թեև նա խա տե սել է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման հիմք, այ դու հան դերձ այդ ժամ կետ նե րը բաց թողն ված լի նե լու կամ 
չլի նե լու հար ցի գնա հա տու մը թո ղել է դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց-
նում են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը։

Վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը սահ մա նե լու հետ միա-
ժա մա նակ օրենս դի րը սահ մա նել է ինչ պես դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու 
իրա վա կան հետևանք նե րը, այն պես էլ այդ ժամ կետ նե րը վե րա կանգ նե լու ինս տի տու տը:

Այս պես. ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րի 
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ըն դու նու մը մերժ վում է նույն օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, 
եթե բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ 
չեն վե րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո ներ կա յաց ված այլ 
փաս տաթղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ վե րա դարձ վում են դրանք ներ կա յաց-
րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա-
նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու-
թյու նը։ Ն ման միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում է, եթե վար չա կան դա տա րա նը հա մա րում 
է, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, մի շարք որո շում նե րով (10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան, ար-
դար և արդ յու նա վետ դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի երաշ խա վոր ման սահ մա նա դրա-
կան իրա վա չա փու թյան խնդիր նե րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
դա տա վա րա կան որևէ առանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել 
կամ կան խել դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրաց ման հնա րա վո րու թյու նը, 
իմաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քը կամ դրա իրաց ման ար գելք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գա յին որևէ առանձ-
նա հատ կու թյուն չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր-
ված դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմ նա վո րում, դա տա-
րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լիու թյու նը կա րող է ունե նալ որո շա կի սահ մա նա փա-
կում ներ, որոնք չպետք է խա թա րեն այդ իրա վուն քի բուն էու թյու նը:

Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ ՄԻԵԴ) տե սանկ յու նից՝ 
դա տա րա նի իրա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այդ 
սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լիու թյան իրա վունքն իր բնույ-
թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից որո շա կի կար գա վո րում ներ, և այս առու մով պե-
տու թյու նը որո շա կի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ունի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լիու-
թյան իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է իրա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ 
զրկի ան ձին մատ չե լիու թյան իրա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ 
իրա վուն քի բուն էու թյու նը (տե՛ս Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով 
ՄԻԵԴի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը, 59րդ կետ): 

Ըստ ՄԻԵԴ-ի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող 
հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, եթե այն չի հե տապն դում իրա վա-
չափ նպա տակ, և եթե առ կա չէ ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի 
և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև՝ հա մա չա փու թյան առու մով (տե՛ս Khalfaoui v. France 
(34791/97) գոր ծով ՄԻԵԴի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 36րդ կետ): 

Մեկ այլ վճռով ՄԻԵԴ-ը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լիու թյունն օրենս դրա կան կար-
գա վո րում նե րի առար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա կան 
հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը՝ խու սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քննու թյա նը խո-
չըն դո տող ավե լորդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն 
մո տե ցու մից, որի դեպ քում օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց-
նեն իրենց նշա նա կու թյու նը: 

Ըստ ՄԻԵԴ-ի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը խա թար վում է այն դեպ քում, 
երբ օրենս դրա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռա յել իրա վա կան որո շա կիու թյան ու ար-
դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին 
հաս նել իրա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյա նը (տե՛ս Dumitru 
Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով ՄԻԵԴի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, 28րդ կետ):

Ան դրա դառ նա լով դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում նե-
րին՝ ՄԻԵԴ-ն  ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ներ պե տա կան օրենս դրու-
թյամբ սահ ման ված այդ պի սի սահ մա նա փա կում նե րը հե տապն դում են որո շա կի կարևոր 
նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես՝ իրա վա կան որո շա կիու թյան երաշ խա վո րու մը, հա վա-
նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց հայ ցե րից: Ըստ Եվ րո պա կան 
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դա տա րա նի՝ նմա նա տիպ հայ ցե րի դեպ քում դժվար կլի նի կան խել անար դա րու թյու նը, որը 
կա րող է առա ջա նալ, եթե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել հե ռա վոր անց յա լում տե ղի 
ունե ցած իրա դար ձու թյուն ներ այն պի սի ապա ցույց նե րի հի ման վրա, որոնք կա րող են լի-
նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան՝ բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած 
լի նե լու պատ ճա ռով: ՄԻԵԴ-ը գտել է, որ ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում նե րի առու մով 
պե տու թյուն նե րը նույն պես հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ունեն որո շե լու, թե դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյունն ինչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս Stubbings and others v. The United 
Kingdom (22083/93, 22095/93) գոր ծով ՄԻԵԴի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, 51րդ և 55րդ կե
տեր):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա-
մա տեքս տում պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը՝ հա մա պա տաս խան հայ ցը, միա ժա մա նակ, ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է այն ժամ կետ նե-
րը, որոնց ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Օրենս դի րը, 
սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ 
հա տուկ սահ մա նել է բաց թողն ված ժամ կետ նե րի վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա-
վո րու թյու նը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ շա հագրգիռ անձն ի րա-
վունք ու նի դա տա կան կար գով վի ճար կե լու իր իրա վունք նե րին մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տը՝ պահ պա նե լով վի ճարկ 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 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամս յա ժամ-
կե տը, իսկ այդ դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թողն ված լի նե լու դեպ քում՝ այն վե րա-
կանգ նե լու ընդ հա նուր կա ռու ցա կար գը:

Նշ ված կա ռու ցա կարգն առա ջին հեր թին են թա դրում է, որ վի ճարկ 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 
1-ին կե տով սահ ման ված եր կամս յա ժամ կե տը բաց թո ղած ան ձը պար տա վոր է ներ կա յաց-
նել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Ն ման միջ նոր դու թյան 
ներ կա յա ցումն օբ յեկ տիվ իրա վա կան անհ րա ժեշ տու թյուն է և հե տապն դում է վի ճարկ ման 
հայց ներ կա յաց նե լու եր կամս յա ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե-
լու հար ցը քննար կե լու և լու ծե լու մի ջո ցով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի 
իրա ցումն ա պա հո վե լու իրա վա չափ նպա տակ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ դա տա վա րա կան ժամ-
կետ նե րը բաց թողն ված լի նե լու հան գա ման քը կա րող է հաս տատ ված հա մար վել միայն 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի, այդ թվում նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բեր յալ ըն դուն-
ված վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու օր վա վե րա բեր յալ ան հեր քե լի ապա ցույց նե րի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում։ Իսկ նշված հան գա ման քի վի ճե լի լի նե լու դեպ քում հայց վո րը 
պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե նա ներ կա յաց նե լու միջ նոր դու թյուն՝ բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը 
վե րա կանգ նե լու մա սին:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր որո շում նե րում ար տա հայ տել է 
այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ այն դեպ քում, երբ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց 
թողն ված լի նե լու հան գա ման քը վի ճե լի է, այ սինքն՝ առ կա է դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
դի մած ան ձի կող մից դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թողն ված չլի նե լու վե րա բեր-
յալ ող ջա միտ կաս կած, ան ձը գործ նա կա նում պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե նա ներ կա-
յաց նե լու, իսկ դա տա րանն էլ պար տա վոր է քննարկ ման առար կա դարձ նել և գնա հա տել 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թողն ված չլի նե լու վե րա բեր յալ ան ձի ներ կա յաց րած 
հիմ նա վո րում նե րը, որով հետև այդ փաս տը վի ճե լի մնա լու դեպ քում ան ձին դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան տրա մադր ման մեր ժու մը կհան դի սա նա դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
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իրա վուն քի ոչ իրա վա չափ սահ մա նա փա կում, ին չի հետևան քով կխախտ վի այդ իրա վուն-
քի բուն էու թյու նը, քա նի որ անձն այլևս կզրկվի իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տում-
նե րը վե րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Միևնույն ժա մա նակ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե րը լրա ցու ցիչ երաշ խիք են հան-
դի սա նում դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը չսահ մա նա փա կե լու իրա վա չափ նպա-
տա կի իրա գործ ման հա մար, քա նի որ դա տա վա րա կան նոր մե րի ճիշտ մեկ նա բան ման ու 
կի րառ ման պա րա գա յում գործ նա կա նում ապա հով վում է դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը 
բաց չթող նե լու վե րա բեր յալ ան ձի ներ կա յաց րած հիմ նա վո րում նե րը քննար կե լու և հա մա-
պա տաս խան եզ րա հան գում կա տա րե լու օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյուն:

Արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, ինչ պես նաև 72-րդ հոդ վա ծը պետք է 
մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ ու Կոն վեն ցիա յով երաշ խա վոր ված՝ 
հիմ նա րար իրա վունք նե րի և ՄԻԵԴ-ի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո (տե՛ս Հով հան նես Չամ սար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս
տի կա նու թյուն›› ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/7268/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա
նի 15.07.2015 թվա կա նի որո շու մը):

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 մանք նե 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 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 ցա յին պա հանջ նե րը, ոչ 
ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով, տար բե րա կել հիմ-
նա կան և ածանց յալ պա հանջ նե 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 մանք նե րը պար զե-
լու և գնա հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր ապա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի վկա յա կոչ ված իրա վա-
դրույթ նե րի հա մա լիր վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց 
թող նե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին իրա վա կար գա վո րում նե րը վե րա բե րում են ոչ միայն 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լիու թյան, այլև վար չա կան դա տա վա րու թյան մյուս փու լե րին: Ըստ 
այդմ, վար չա կան դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում վար չա կան դա տա րա նը ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի իրա վա կար գա վոր մա նը հա մա պա տաս-
խան պար տա վոր է կա տա րել մատ նանշ ման իր պար տա կա նու թյու նը, այդ թվում նաև՝ 
մատ նան շե լով կող մե րին դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի բաց թողն ման դեպ քում դրանք 
վե րա կանգ նե լու նպա տա կով միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյան վե րա-
բեր յալ: Այ նուա մե նայ նիվ, եթե դա տա վա րու թյան որո շա կի փու լում վար չա կան դա տա րա-
նը մատ նանշ ման իր պար տա կա նու թյու նը չի կա տա րել, ապա նա զրկված չէ իր այդ պար-
տա կա նու թյու նը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից դա տա վա րու թյան հե տա գա փու լե րում՝ 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջ նոր դու թյուն նե րի և ներ կա յաց րած նոր ապա ցույց նե րի 
հի ման վրա, իսկ այդ պար տա կա նու թյան կա տար ման պա րա գա յում դա տա վա րու թյան 
մաս նակ ցի կող մից բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր-
յալ միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց նե լու դեպ քում կի րառ վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքով սահ ման ված դա տա վա րա կան հետևան քը, այն է՝ դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից նե րը կորց նում են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րե լու իրա վուն քը (տե՛ս Աշոտ Ու լի խան յանն ընդ դեմ Երևան հա մայն քի, եր րորդ ան
ձինք Լու սիկ Պետ րոս յա նի, «Բա բա յան ԼԱՏ նա խա գիծ» ՍՊԸի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն
թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի թիվ ՎԴ/2731/05/13 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.12.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում ներ կի րա ռե լուց առաջ դա տա րան նե րը պար տա վոր են 
ապա հո վել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու-
թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե-
լու իրա կան (ռեալ) հնա րա վո րու թյուն: Միևնույն ժա մա նակ, դա տա րան նե րը պար տա վոր 
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են քննարկ ման առար կա դարձ նել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամս յա ժամ կե-
տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը և  դրա վե րա բեր յալ 
կա յաց նել հա մա պա տաս խան դա տա կան ակտ: Հա կա ռակ պա րա գա յում, այ սինքն՝ բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու-
թյուն չըն ձե ռե լով հան դերձ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում-
ներ կի րա ռե լով՝ կա րող է խա թար վել ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ վի ճարկ ման 
հայց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թող նու մը հար գե լի հա մա րե լու և 
այն վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու հայց վո րի իրա վուն քի 
իրա ցու մը դա տա րա նի կող մից ապա հով ված չլի նե լու կամ միջ նոր դու թյու նը Դա տա րա նի 
կող մից քննարկ ված չլի նե լու ու դրա վե րա բեր յալ որո շում կա յաց ված չլի նե լու պա րա գա-
յում Վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա սու չէ վի ճարկ ման հայ ցը դա տա վա րա կան ժամ կե տի 
խախտ մամբ ներ կա յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով կար ճել գոր ծի վա րույ-
թը, քա նի որ դրա հետևան քով ոչ իրա վա չա փո րեն կսահ մա նա փակ վի ան ձի՝ դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան իրա վուն քը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայց վո րը 13.06.2016 թվա կա-
նին ՀՀ վար չա կան դա տա րան է ներ կա յաց րել վի ճարկ ման հայց՝ պա հան ջե լով ան վա վեր 
ճա նա չել վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին Քա ղա քա պե տա րա նի 06.05.2015 թվա կա-
նի թիվ Վ-0012459 որո շու մը։ Միևնույն ժա մա նակ հայց վո րը միջ նոր դել է հար գե լի հա մա-
րել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված եր կամս յա ժամ կե տի 
բաց թող նու մը և այն վե րա կանգ նել, որ պես հիմ նա վո րում հայտ նե լով, որ 2015 թվա կա նի 
նո յեմ բեր ամս վա վեր ջե րին կամ դեկ տեմ բեր ամս վա սկզբնե րին պա տա հա բար մուտք է 
գոր ծել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի պաշ տո նա կան կայք՝ yerevan.am և տե ղե կա ցել, որ 
իր նկատ մամբ առ կա են տու գանք ներ ավ տո կա յա նա տե ղիի տուր քը չվճա րե լու հա մար։ 

Դա տա րա նը չի քննար կել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա-
րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը՝ գտնե լով, որ ըստ հայց վո րի 
ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րի՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ բաց չի թողն վել: 

Դա տա րա նի 03.10.2016 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է այն հիմ նա վոր մամբ, 
որ գոր ծում առ կա վար չա կան ակ տի կա յաց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի նյու թե րով 
չի հիմ նա վոր վում վար չա կան իրա վա խախտ ման դեպ քը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով Քա ղա քա պե տա րա նի վե րա-
քննիչ բո ղո քը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
2-րդ կե տի հիմ քով կար ճե լով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը, պատ ճա ռա բա նել է, որ «վի-
ճարկ վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է 06.05.2015 թվա կա նին, որ պի սի ակ տի գո յու թյան 
մա սին հայց վորն առնվազն տե ղե կա ցել է 04.12.2015 թվա կա նից։ Նշ ված ժամ կե տում էլ 
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տերն օգտ վել է իր իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը վար չա-
կան կար գով իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և վար չա կան ակտն ըն դու նած մարմ նից պա-
հան ջել է վե րաց նել իր իրա վունք նե րի վրա մի ջամ տող ազ դե ցու թյուն ունե ցող վար չա կան 
ակ տը։ Նշ ված իրա վուն քի իրաց ման արդ յուն քում վեր ջինս վար չա կան մարմ նից ստա ցել 
է մեր ժում, որն ար տա հայտ ված է եղել Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի 
իրա վա բա նա կան վար չու թյան պե տի 16.12.2015 թվա կա նի թիվ 07/Մ-8844 գրու թյան մեջ, 
ըստ որի՝ Մ հեր Մ նա ցա կան յա նին հայտն վել է, որ տեխ նի կա կան խո տա նի պատ ճա ռով 
հայց վող տե սագ րու թյուն նե րը չեն պահ պան վել, բա ցի այդ նշվել է, որ Մ հեր Մ նա ցա-
կան յա նը կորց րել է նշված որո շում նե րը օրեն քով սահ ման ված կար գով ու ժամ կետ նե-
րում բո ղո քար կե լու իրա վուն քը»: Միա ժա մա նակ, Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել 
է, որ «17.12.2015 թվա կա նից հայց վոր Մ հեր Մ նա ցա կան յա նը իրա վունք է ունե ցել խնդրո 
առար կա վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան հար ցով իր իրա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան դա տա կան ձևը իրաց նել եր կու ամս վա ըն թաց քում, այն է՝ մինչև 17.02.2016 թվա կա-
նը։ Մինչ դեռ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը փաս տում է, որ իրա վուն քի պաշտ պա նու թյանն 
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ուղղ ված քայ լեր հայց վո րի կող մից ձեռ նարկ վել են միայն 13.06.2016 թվա կա նին, այ սինքն՝ 
գրե թե 4 ամիս անց այն բա նից հե տո, երբ հայց վո րի մոտ օրեն քի ուժով դա դա րել է գոր ծել 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը, ին չը նշա նա կում է, որ վեր ջինս այլևս չի հան դի-
սա ցել խնդրո առար կա հայ ցի շրջա նակ նե րում Դա տա րան դի մե լու իրա վա սու թյուն ունե-
ցող անձ»: Վե րա քննիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ «հայց վո րի կող մից Դա տա-
րան չի ներ կա յաց վել ապա ցույց առ այն, որ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում 
ձեռ նարկ վել են իրե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու 
ուղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով նշված ժամ կե տը չի բա վա կա-
նաց րել հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար»:

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո հա մա դրե լով սույն գոր ծի 
փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 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. 

Տվ յալ դեպ քում սույն վար չա կան գոր ծի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած հայ-
ցա դի մու մը, հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը և կից փաս տաթղ թե րը 
բա վա րար տե ղե կու թյուն ներ չեն պա րու նա կում, որ պես զի հնա րա վոր լի նի եզ րա հան գում 
անել վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամս յա ժամ կե տում ներ կա յաց ված լի նե լու 
կամ չլի նե լու վե րա բեր յալ։ Այ դու հան դերձ, հաս տատ ված հա մա րե լով այն փաս տը, որ 
հայց վո րը բաց է թո ղել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը, Վե րա քննիչ դա տա-
րա նը կար ճել է գոր ծի վա րույ թը՝ ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ հայց վո րի կող մից ներ-
կա յաց ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի ճա նա չե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյունն 
ըստ էու թյան մնա ցել է առանց քննարկ ման: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, հայց ներ կա յաց նե լու հա մար օրեն քով սահ ման-
ված ժամ կե տը բաց թողն ված լի նե լու հիմ քով սույն գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հետևան քով 
ոչ իրա վա չա փո րեն սահ մա նա փակ վել է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան հայց վո րի իրա վուն-
քը, քա նի որ վեր ջինս զրկվել է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա-
րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին նոր միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու կամ ներ կա յաց ված 
միջ նոր դու թյան քննարկ ման արդ յուն քում դա տա կան ակտ ակն կա լե լու ու ստա նա լու իրա-
վուն քից։ 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում 
վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թող նու մը հար գե լի հա-
մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը Դա տա րա նի 
կող մից քննարկ ված չլի նե լու ու այն բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու վե րա բեր յալ որո շում կա-
յաց ված չլի նե լու պա րա գա յում Վե րա քննիչ դա տա րա նը չէր կա րող վի ճարկ ման հայ ցը դա-
տա վա րա կան ժամ կե տի խախտ մամբ ներ կա յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի հիմ քով 
կար ճել սույն գոր ծի վա րույ թը՝ ոչ իրա վա չա փո րեն սահ մա նա փա կե լով ան ձի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան, մաս նա վո րա պես դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը:

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 րա քննիչ 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 
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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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ 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 բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ ան դրա 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 րոգրյա 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 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 06.06.2017 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 բաշխ ման հար ցին ան դրա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն-
թաց քում:

3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/14079/05/17 
 2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/14079/05/17
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Ավե տիս յան
 Դա տա վոր ներ՝ Կ. Բաղ դա սար յան

Կ. Մաթևոս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ալեք սան Թու մաս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 06.05.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ալեք-
սան Թու մաս յա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա-
ռա յու թյան (այ սու հետ՝ Ծա ռա յու թյուն)՝ 24.11.2017 թվա կա նի թիվ 1707176767 որո շու մը վե-
րաց նե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ալեք սան Թու մաս յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա-

յու թյան 24.11.2017 թվա կա նի թիվ 1707176767 որո շու մը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Սոս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 17.03.2018 

թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է, ան վա վեր է ճա նաչ վել Ծա ռա յու թյան 24.11.2017 
թվա կա նի թիվ 1707176767 որո շու մը, և Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բռնա գանձ վել է 4.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայ ցա դի մու մի հա մար սահ ման ված պե-
տա կան տուր քի գու մար:
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ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 06.05.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Ալեք սան Թու մաս յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է՝ Դա տա րա նի 
17.03.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ալեք սան Թու մաս յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 56րդ 

և 58րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը չի լու-

ծել դա տա կան ծախ սե րի հար ցը, մաս նա վո րա պես՝ չի ան դրա դար ձել փաս տա բա նին 
վճար ված վար ձատ րու թյան հա տուց ման պա հան ջին: Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ 
Դա տա րա նը հայց վո րի օգ տին կամ ի վնաս վեր ջի նիս չի լու ծել դա տա կան ներ կա յա ցուց-
չու թյան ծախ սե րի հար ցը, որ պի սի պայ ման նե րում վե րա քննիչ բո ղո քի փաս տարկ ներն 
օբ յեկ տի վո րեն չեն կա րող հիմ նա վոր որակ վել, հետևա բար բա ցա կա յում է վե րա քննիչ 
բո ղո քում մատ նանշ ված փաս տարկ նե րի հե տա զո տու թյան և իրա վա կան գնա հատ ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը: Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վար չա կան գոր ծում առ կա 
է փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման վե րա բեր յալ պայ մա նա գիր, և հս տակ 
սահ ման ված է այդ ծա ռա յու թյուն նե րի ար ժե քը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է Վե րա քննիչ դա տա րա-
նի 06.05.2019 թվա կա նի որո շու մը՝ «դա տա կան ծախ սի՝ մաս նա վո րա պես փաս տա բա նին 
վճար ված ող ջա միտ վար ձատ րու թյան մա սով բե կա նել և գործն այդ մա սով 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե րը. 
1) Ծա ռա յու թյան 24.11.2017 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

1707176767 որոշ մամբ Ալեք սան Թու մաս յա նը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա-
բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով են թարկ վել է 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով 
վար չա կան տու գան քի (գ.թ. 3).

2) Մի կող մից՝ Ալեք սան Թու մաս յա նի ( Պատ վի րա տու) և մյուս կող մից՝ փաս տա բան 
Տիգ րան Ղա զար յա նի ( Կա տա րող) միջև 14.12.2017 թվա կա նին կնքված «Փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման վե րա բեր յալ» պայ մա նագ րի 1.1. կե տի հա մա ձայն՝ Կա տա-
րո ղը պար տա վոր վել է Պատ վի րա տուին մա տու ցել նույն պայ մա նագ րի 1.2. կե տում նշված 
ծա ռա յու թյուն նե րը, իսկ Պատ վի րա տուն պար տա վոր վել է վճա րել այդ ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար: Նույն պայ մա նագ րի 1.2. կե տի հա մա ձայն՝ Կա տա րո ղը Պատ վի րա տուի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյունն ապա հո վե լու հա մար, վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով բո ղո-
քարկ ման ըստ անհ րա ժեշ տու թյան մա տու ցում է հետևյալ ծա ռա յու թյուն նե րը. ա/ Պատ վի-
րա տուի իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի, այդ թվում՝ դա տա կան հա մա կար գի՝ 
Պատ վի րա տուի իրա վունք նե րին առնչ վող գոր ծու նեու թյան կա պակ ցու թյամբ խորհր դատ-
վու թյան տրա մա դրում, բ/ փաս տաթղ թե րի ուսում նա սի րում, գ/ իրա վա բա նա կան բնույ թի 
փաս տաթղ թե րի կազ մում, դ/ դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն, իսկ նույն պայ մա նագ րի 
3.1. կե տի հա մա ձայն՝ այդ ծա ռա յու թյուն նե րի գի նը կազ մում է 10.000 ՀՀ դրամ, որը են թա-
կա է վճար ման ան մի ջա պես։ Նշ ված պայ մա նա գի րը ներ կա յաց վել է հայ ցա դի մու մին կից 
(գ.թ. 4).

3) Դա տա րա նը, 17.03.2018 թվա կա նի վճռի «Դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը» կե տով 
ան դրա դառ նա լով ներ կա յա ցուց չի վճա րին, պատ ճա ռա բա նել է, որ «(…) հայց վո րի կող մից 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար կա տար ված (կա-
տար վե լիք) ծախ սը չի ծա ռա յել (ծա ռա յե լու) իր նպա տա կին, այն չի եղել (լի նե լու) անհ րա-
ժեշտ, փոխ հա տուց ման հա մար ժեք, արդ յու նա վետ, ուս տի ներ կա յա ցուց չի վճա րի գծով 
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դա տա կան ծախ սը պետք է դրվի հենց հայց վո րի վրա: (…) Դա տա րա նի գնա հատ մամբ 
վար չա կան ակ տե րը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 32-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հիմ քով վի ճար կե լու գոր ծե րով ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակտ 
ըն դուն վե լու փաս տը հաս տատ վե լու դեպ քում ըստ էու թյան բա ցա կա յում է այն ըն դու նե-
լու ու դրա հետևանք նե րը վե րաց նե լու մեջ վար չա կան մարմ նի ան մի ջա կան և ուղ ղա կի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, քա նի որ տրանս պոր տա յին մի ջո ցի սե փա կա նա տերն է կրում 
վար չա կան իրա վա խախ տումն այլ ան ձի կող մից կա տար ված լի նե լու հան գա ման քի ապա-
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի նը վար չա կան ակտն ըն դու նում 
է՝ ել նե լով օրեն քով սահ ման ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ պա տաս-
խա նատ վու թյան կա նո նից, իսկ վար չա կան ակ տը ան վա վեր (ոչ իրա վա չափ) է ճա նաչ վում 
միայն այն դեպ քում, երբ սե փա կա նա տերն ապա ցու ցում է, որ խախ տու մը կա տար վել է այլ 
ան ձի կող մից: Ուս տի նման գոր ծե րով, եթե ան ձը վար չա կան ակ տը որո շել է վի ճար կել ոչ 
թե վար չա կան կար գով, որը ող ջա միտ ժամ կետ նե րի պահ պան ման և ծախ սե րի խնա յո ղու-
թյան տե սանկ յու նից առա վել արդ յու նա վետ կեր պով է ապա հո վում խախտ ված իրա վունք-
նե րի գործ նա կան վե րա կանգ նու մը, այլ դա տա կան կար գով, այդ թվում՝ ներ կա յա ցուց չի 
մի ջո ցով՝ կա տա րե լով ծախս, ապա նա պետք է հաշ վի առ նի, որ կա տա րում է այն պի սի 
ան հար կի ծախս, որը չի ծա ռա յում իր նպա տա կին, անհ րա ժեշտ չէ, փոխ հա տուց ման հա-
մար ժեք ու արդ յու նա վետ չէ և են թա կա չի լի նի հա տուց ման: Հետևա բար թեև վար չա-
կան ակ տը վար չա կան կամ դա տա կան կար գով վի ճար կե լու իրա վուն քը վե րա պահ ված 
է բա ցա ռա պես տվյալ ան ձին, սա կայն միա ժա մա նակ վար չա կան մարմ նի վրա չի կա րող 
դրվել այն պի սի ծախս հա տու ցե լու պար տա կա նու թյուն, որը կա րող էր չկա տար վել՝ նույն-
պի սի հա ջո ղու թյամբ երաշ խա վո րե լով ան ձի իրա վունք նե րի լիար ժեք վե րա կանգ նու մը 
(…)» (գ.թ. 29-31).

4) Դա տա րա նի 17.03.2018 թվա կա նի վճռի եզ րա փա կիչ մա սում հայց վո րի ներ կա յա-
ցուց չի վճա րի՝ որ պես դա տա կան ծախ սի բաշխ ման վե րա բեր յալ եզ րա հան գում առ կա չէ 
(գ.թ. 29-31):

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 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ առ-
կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տի իմաս տով, այն է՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 56-րդ և 58-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման արդ յուն քում թույլ է 
տրվել դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը։

Վե րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ վար չա կան դա տա րա նի կող մից դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման (նե րառ յալ՝ 
դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման) հար ցի լուծ մա նը։

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իրա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու իրա վունք: 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-
սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րը, կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան-
քի առնչու թյամբ, ունի օրեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու անա չառ դա տա րա նի 
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կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա-
վունք:

Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, ում նույն Կոն վեն ցիա յով 
ամ րագրված իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը խախտ վում են, ունի պե տա կան մար-
մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու 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։ 

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 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ սերն են՝ դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 59-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծախ սե րը վճա րում է նրանց ներգ րա ված դա տա վա րու թյան մաս նա-
կի ցը։

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 մերժ վել է, կրում է (...) մյուս կող մի 
կրած դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա-
լով դրանք անհ րա ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ 
իրա կա նաց ման հա մար։ Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ-
սե րը, որ իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, 
ան գամ եթե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին։ 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։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և Կոն վեն ցիա-
յով երաշ խա վոր վում են յու րա քանչ յու րի իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա-
վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան հիմ նա րար իրա վունք նե րը, 
որոնց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րից մեկն իրա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու իրա վունքն 
է. այդ իրա վուն քը երաշ խիք է իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան արդ յու նա վետ իրաց ման հա մար:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը 08.10.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-765 որոշ մամբ ար-
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ իրա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 
իրա վուն քը նե րա ռում է նախ՝ որակ յալ իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ստա նա լու հնա-
րա վո րու թյու նը, երկ րորդ՝ պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը որակ յալ իրա վա բա նա կան 
օգ նու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ապա հո վե լու բո լոր նրանց հա մար, ով քեր ի վի-
ճա կի չեն ինք նու րույն ստա նալ այդ պի սի օգ նու թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 56-րդ, 58-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րի վկա-
յա կոչ ված իրա վա դրույթ նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վճար նե րը դա տա կան ծախ սե րի մաս են 
կազ մում և են թա կա են հա տուց ման օրեն քով սահ ման ված կար գով: 

Միևնույն ժա մա նակ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 126-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 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։ Նույն 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ, իսկ 
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 բեր յալ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մից վճռով 
լուծ ման են թա կա հար ցե րից է դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան 
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ծախ սե րի բաշ խու մը։ Ըստ այդմ, օրենս դի րը վար չա կան դա տա րա նի վրա դրել է դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րը բաշ խե լու վե րա բեր յալ պար տա-
դիր եզ րա հան գում կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն, որը պետք է ար տա ցոլ վի վճռի եզ-
րա փա կիչ մա սում։ Այ սինքն՝ վճռի եզ րա փա կիչ մասն ան վե րա պա հո րեն պետք է պա րու-
նա կի վերջ նա կան եզ րա հան գում ներ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման, այդ թվում՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
վճար նե րի հա տուց ման վե րա բեր յալ: Ընդ որում, 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 դա տա կան ակ տը մեկ նա բա նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Միևնույն 
ժա մա նակ, դա տա րա նը պետք է նաև պատ ճա ռա բա նի դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը՝ 
դրա վե րա բեր յալ հիմ նա վո րում նե րը ներ կա յաց նե լով վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, 
սա կայն վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում տեղ գտած՝ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման 
վե րա բեր յալ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րը չեն կա րող փո խա րի նել այդ ակ տի եզ րա-
փա կիչ մա սում ար տա ցոլ վող եզ րա հանգ մա նը։

Վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա-
տա կան ծախ սե րի բաշխ ման (նե րառ յալ՝ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ներ կա յա ցուց չի 
վճա րի հա տուց ման) հար ցը հա մար վում է ամ բող ջու թյամբ լուծ ված միայն այն դեպ քում, 
երբ վճռի եզ րա փա կիչ մա սը բո վան դա կում է դա տա րա նի եզ րա հան գու մը՝ այդ դա տա կան 
ակ տով բաշխ ման են թա կա դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ։ Իսկ այն դեպ-
քե րում, երբ վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը բո վան դա կում է դիր քո րո շում դա տա կան 
ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ, իսկ դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սում նշված դիր-
քո րո շում նե րից բխող եզ րա հան գում ներն ամ բող ջու թյամբ ար տա ցոլ ված չեն, այ սինքն՝ 
բո լոր դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ վերջ նա կան և ամ բող ջա կան եզ րա-
հան գու մը բա ցա կա յում է, ապա դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հարցն այդ դա տա կան 
ակ տով ամ բող ջու թյամբ լուծ ված չէ:

Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ նաև դա տա կան 
ծախ սե րի հար ցը վճռով լուծ ված չլի նե լու կամ թե րի լուծ ված լի նե լու դեպ քում վար չա կան 
դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին օրեն քով վե րա պահ ված իրա վունք նե րին։

Այս պես, 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 ըստ էու թյան լու ծող և մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րի, դա տա կան ակ տում առ կա վրի պակ նե րի, գրաս խալ նե րի և թ վա 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։

Գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի (ըն դուն վել է 17.06.1998 թվա կա նին, ուժի մեջ է մտել 01.01.1999 թվա կա նին, 
ուժը կորց րել է 09.04.2018 թվա կա նին) 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:

Մ յուս 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 ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի, 
ինչ պես նաև նույն օրենսգրքի 131-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջանկ յալ դա տա կան 
ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ 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 չդարձ ված ան ձինք, որոնց իրա վունք նե րի և պար տա-

կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կա յաց վել է գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ։
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով վե րը 
նշված իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ եթե վար չա կան դա տա րա նը 
հա մա պա տաս խան ապա ցույ ցի առ կա յու թյան դեպ քում գործն ըստ էու 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 զրկված 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: ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է նաև, որ 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 րա քննու 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 զրկված 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 (տե՛ս Կո տայ քի մար զի Բ յու րե ղա վան քա ղա քա յին հա մայնքն ընդ դեմ 
Գ յուլ նա րա Սարգս յա նի թիվ ԿԴ2/0189/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա
րա նի 02.12.2016 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 րանն 
ար ձա նագ րում է, որ գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րի հա-
մա ձայն՝ եթե 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, 
ապա վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին վե րա պահ ված է եր կու հնա րա վո րու թյուն.

1. դա տա կան ակ տը կա յաց րած դա տա րան ներ կա յաց նել լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու 
վե րա բեր յալ դի մում.

2. դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման մա սով բո ղո քար կել վար չա կան դա տա րա նի դա-
տա կան ակ տը։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ վե րը նշված դիր քո րո շու մը կի րա ռե-
լի է նաև 09.02.2018 թվա կա նին ըն դուն ված և 09.04.2018 թվա կա նին ուժի մեջ մտած ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րում, քա նի որ 
վեր ջինս նույն պես նա խա տե սում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջ նոր դու թյամբ կամ 
վճիռ կա յաց րած դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լու հնա րա վո-
րու թյուն, մաս նա վո րա պես, այն դեպ քում, երբ դա տա րա նը չի լու ծել կամ թե րի է լու ծել 
դա տա կան ծախ սե րի հար ցը (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 196-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մաս)։

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 Ալեք սան Թու-
մաս յա նի կող մից ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս խնդրել 
է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա յու թյան 24.11.2017 թվա կա նի թիվ 1707176767 որո շու մը։ Նշ-
ված վար չա կան ակ տով Ալեք սան Թու մաս յա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան, և նրա նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք՝ 5.000 ՀՀ դրա մի չա փով: Ալեք-
սան Թու մաս յա նը նշված վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու հա մար 
փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր է կնքել փաս տա բան 
Տիգ րան Ղա զար յա նի հետ, ով սույն գոր ծով հան դես է եկել որ պես Ալեք սան Թու մաս-
յա նի ներ կա յա ցու ցիչ։ Նշ ված պայ մա նագ րով մա տուց վե լիք ծա ռա յու թյուն նե րի գի նը 
կազ մել է 10.000 ՀՀ դրամ:

Սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում Դա տա րա նի 17.03.2018 թվա կա-
նի վճռով Ալեք սան Թու մաս յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցը բա վա րար վել է։ Վճռի 
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«Դա տա կան ծախ սե րի բաշ խու մը» կե տով ան դրա դառ նա լով ներ կա յա ցուց չի վճա րին՝ 
Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ «(…) հայց վո րի կող մից դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման հա մար կա տար ված (կա տար վե լիք) ծախ սը չի 
ծա ռա յել (ծա ռա յե լու) իր նպա տա կին, այն չի եղել (լի նե լու) անհ րա ժեշտ, փոխ հա տուց-
ման հա մար ժեք, արդ յու նա վետ, ուս տի ներ կա յա ցուց չի վճա րի գծով դա տա կան ծախ սը 
պետք է դրվի հենց հայց վո րի վրա: (…) Դա տա րա նի գնա հատ մամբ, վար չա կան ակ-
տե րը Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 32-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի հիմ քով վի ճար կե լու գոր ծե րով ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակտ ըն դուն վե լու 
փաս տը հաս տատ վե լու դեպ քում ըստ էու թյան բա ցա կա յում է այն ըն դու նե լու ու դրա 
հետևանք նե րը վե րաց նե լու մեջ վար չա կան մարմ նի ան մի ջա կան և ուղ ղա կի պա տաս-
խա նատ վու թյու նը, քա նի որ տրանս պոր տա յին մի ջո ցի սե փա կա նա տերն է կրում վար-
չա կան իրա վա խախ տումն այլ ան ձի կող մից կա տար ված լի նե լու հան գա ման քի ապա-
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի նը վար չա կան ակտն ըն-
դու նում է՝ ել նե լով օրեն քով սահ ման ված տրանս պոր տա յին մի ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ 
պա տաս խա նատ վու թյան կա նո նից, իսկ վար չա կան ակ տը ան վա վեր (ոչ իրա վա չափ) 
է ճա նաչ վում միայն այն դեպ քում, երբ սե փա կա նա տերն ապա ցու ցում է, որ խախ տու-
մը կա տար վել է այլ ան ձի կող մից: Ուս տի նման գոր ծե րով, եթե ան ձը վար չա կան ակ-
տը որո շել է վի ճար կել ոչ թե վար չա կան կար գով, որը ող ջա միտ ժամ կետ նե րի պահ-
պան ման և ծախ սե րի խնա յո ղու թյան տե սանկ յու նից առա վել արդ յու նա վետ կեր պով է 
ապա հո վում խախտ ված իրա վունք նե րի գործ նա կան վե րա կանգ նու մը, այլ դա տա կան 
կար գով, այդ թվում՝ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով՝ կա տա րե լով ծախս, ապա նա պետք է 
հաշ վի առ նի, որ կա տա րում է այն պի սի ան հար կի ծախս, որը չի ծա ռա յում իր նպա-
տա կին, անհ րա ժեշտ չէ, փոխ հա տուց ման հա մար ժեք ու արդ յու նա վետ չէ և են թա կա 
չի լի նի հա տուց ման: Հետևա բար թեև վար չա կան ակ տը վար չա կան կամ դա տա կան 
կար գով վի ճար կե լու իրա վուն քը վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես տվյալ ան ձին, սա կայն 
միա ժա մա նակ վար չա կան մարմ նի վրա չի կա րող դրվել այն պի սի ծախս հա տու ցե լու 
պար տա կա նու թյուն, որը կա րող էր չկա տար վել՝ նույն պի սի հա ջո ղու թյամբ երաշ խա վո-
րե լով ան ձի իրա վունք նե րի լիար ժեք վե րա կանգ նու մը (…)»։ 

Միա ժա մա նակ, վճռի եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա կա յում է դա տա վա րու թյան մաս նակ-
ցի ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման վե րա բեր յալ որևէ եզ րա հան գում: 

Ալեք սան Թու մաս յա նը Դա տա րա նի վճռի դեմ՝ դա տա կան ծախ սե րի մա սով, ներ կա-
յաց րել է վե րա քննիչ բո ղոք։

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 06.05.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Ալեք սան Թու մաս յա նի վե-
րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է՝ Դա տա րա նի 17.03.2018 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո-
փոխ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «(…) եթե վճռի եզ րա փա կիչ մա սը չի բո վան դա կում դա-
տա րա նի որո շու մը դա տա կան ծախ սե րի կամ դրանց հա մա պա տաս խան մա սի բաշխ-
ման վե րա բեր յալ, ապա սա նշա նա կում է, որ այդ մա սով դա տա րա նը չի լու ծել դա տա կան 
ծախ սե րի հար ցը: Հետևա պես նման իրո ղու թյան դեպ քում կա րող է գոր ծի դրվել լրա-
ցու ցիչ վճիռ կա յաց վե լու օրենս դրա կան ինս տի տու տը», «Դա տա րանն վճռի եզ րա փա-
կիչ մա սում որևէ եզ րա հան գում չի մատ նան շել ներ կա յա ցուց չա կան ծախ սե րի մա սով: 
Վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում ներ կա յա ցուց չա կան ծախ սե րի մա սով Դա տա րա նի 
ար տա հայ տած պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից պետք է կռա հել, որ Դա տա րա նը գտել է, որ 
ներ կա յա ցուց չա կան ծախ սե րի մա սով բա ցա կա յում է հայց վո րին որևէ ծախս փոխ հա-
տու ցե լու իրա վա կան և փաս տա կան հիմ քը, այ դու հան դերձ Դա տա րա նը նախ՝ վերջ նա-
կան դիր քո րո շում չի ար տա հայ տել այդ հար ցի շուրջ վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, 
հե տո՝ վճռի եզ րա փա կիչ մա սում չի նշել՝ ի վեր ջո որո շել է Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ հայց-
վո րի գան ձել որևէ ներ կա յա ցուց չա կան ծախս, թե՝ ոչ, թե՝ այդ մա սով հար ցը հա մա րել 
լուծ ված: Ս տաց վում է, որ քննար կե լով ներ կա յա ցուց չա կան ծախ սե րի հար ցը՝ Դա տա-
րանն ի վեր ջո հայց վո րի օգ տին կամ ի վնաս նրա չի լու ծել, ներ կա յա ցուց չա կան ծախ-
սե րի, այն է՝ դա տա կան ծախ սե րի հար ցը, որ պի սի պայ ման նե րում վե րա քննիչ բո ղո քի 
փաս տարկ ներն օբ յեկ տի վո րեն չեն կա րող հիմ նա վոր որակ վել, հետևա պես Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի գնա հատ մամբ ստեղծ ված իրա դրու թյու նում բա ցա կա յում է վե րա քննիչ 
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բո ղո քում մատ նանշ ված փաս տարկ նե րի հե տա զո տու թյան և իրա վա կան գնա հատ ման 
անհ րա ժեշ տու թյու նը (…)»: 

Վե րոնշ յալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի հիմ նա վո րում նե րի և եզ րա հան գում նե րի իրա վա չա փու թյու նը՝ Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ալեք սան Թու-
մաս յա նի հայ ցը, վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում նշել է Ալեք սան Թու մաս յա նի ներ-
կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման վե րա բեր յալ իր պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, սա կայն 
դրա վե րա բեր յալ վերջ նա կան եզ րա հան գու մը չի ար տա ցո լել դա տա կան ակ տի եզ րա-
փա կիչ մա սում, այ սինքն՝ այդ մա սով չի լու ծել դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը։ 
Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը տվյալ դեպ քում պետք է 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե-
րին հա մա պա տաս խան լու ծեր նաև Ալեք սան Թու մաս յա նի ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա-
տուց ման հար ցը։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ալեք սան Թու մաս յա նի ներ կա յա ցուց չի 
վճա րի հա տուց ման, այ սինքն՝ այդ դա տա կան ծախ սի բաշխ ման հար ցը Դա տա րա նի կող-
մից լուծ ված չլի նե լու վե րա բեր յալ իրա վա չափ դա տո ղու թյուն կա տա րել է նաև Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը։ Միևնույն ժա մա նակ, Վե րա քննիչ դա տա րանն Ալեք սան Թու մաս յա նի կող-
մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում որո շում է կա յաց րել վե րա-
քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու և Դա տա րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լու վե րա բեր յալ։ Մինչ դեռ 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, նման պայ ման նե րում Դա տա րա նի վճի ռը հա մա-
պա տաս խան մա սով են թա կա էր բե կան ման, իսկ գոր ծը՝ դա տա կան ծախ սե րի, այն է՝ ներ-
կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման մա սով, են թա կա էր ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից 
նոր քննու թյան։

Ինչ վե րա բե րում է Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն դա տո ղու թյա նը, որ եթե որևէ դա տա-
կան ծախ սի մա սով դա տա րա նը չի լու ծել դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը, ապա 
կա րող է գոր ծի դրվել լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց վե լու օրենս դրա կան ինս տի տու տը, ապա 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան ծախ սի վե րա բեր յալ ապա ցույ ցի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում վար չա կան դա տա րա նի կող մից այդ ծախ սի բաշխ ման հար-
ցը չլու ծե լու դեպ քում դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը կա րող է նաև դա տա կան ծախ սե րի 
բաշխ ման մա սով բո ղո քար կել վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը, որ պի սի իրա-
վուն քից էլ օգտ վել է Ալեք սան Թու մաս յա նը։ Ընդ որում, Ալեք սան Թու մաս յա նը թեև վե րա-
քննիչ բո ղո քում ներ կա յաց րել է իր ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման հար ցը Դա տա րա-
նի կող մից սխալ լուծ ված լի նե լու վե րա բեր յալ փաս տարկ ներ, սա կայն միևնույն ժա մա նակ 
նշել է նաև, որ «(…) Դա տա րա նը թույլ է տվել դա տա վա րա կան իրա վուն քի խախ տում՝ չի 
լու ծել վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 56-րդ և 58-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես-
ված դա տա կան ծախ սե րի հար ցը»։ Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում 
է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ Դա տա րա նը չի լու ծել Ալեք սան Թու-
մաս յա նի ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման հար ցը, պետք է բա վա րա րեր վե րա քննիչ 
բո ղո քը, հա մա պա տաս խան մա սով բե կա ներ Դա տա րա նի վճի ռը և այդ մա սով գործն 
ուղար կեր նոր քննու թյան։

Հաշ վի առ նե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա-
նը, վճռի եզ րա փա կիչ մա սում առ հա սա րակ չան դրա դառ նա լով Ալեք սան Թու մաս յա նի 
ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման հար ցին, այ սինքն՝ չբաշ խե լով այդ դա տա կան ծախ սը, 
թույլ է տվել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 56-րդ և 58-րդ հոդ ված նե րի 
խախ տում, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Ել նե լով վե րոգրյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ալեք սան Թու մաս յա նի 
ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման հար ցը սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված դիր քո րո-
շում նե րի լույ սի ներ քո դա տա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վե տու թյան տե սանկ-
յու նից Դա տա րա նի կող մից պար զե լու և գնա հա տե լու հա մար սույն գոր ծը՝ դա տա կան 
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ծախ սե րի, այն է՝ ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման մա սով, անհ րա 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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը՝ դա տա կան 
ծախ սե րի, այն է՝ ներ կա յա ցուց չի վճա րի հա տուց ման մա սով, 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ իր նպա-
տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի վրա, ան գամ եթե վճի ռը 
կա յաց վել է այդ կող մի օգ տին: 

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 բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է միայն 
դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան ձը վե րոգրյալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի 
հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի կրում (տե՛ս «Ռեք վիեմ» ՍՊԸ
ն  ընդ դեմ «Մե գա րոն» ՍՊԸի 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):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում ար տա հայտ ված վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շու մը 
հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող գոր-
ծե րի նկատ մամբ, քա նի որ թե՛ քա ղա քա ցիա կան, թե՛ վար չա կան գոր ծով կա յաց ված 
վերջ նա կան դա տա կան ակ տը միայն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լիս ան-
ձը հայ ցում է այն պի սի դա տա վա րա կան հետևանք նե րի առա ջա ցում, որոնք ան մի ջա-
կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չեն ներ կա յաց ված գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան-
ջի լուծ ման հետ և ուղղ ված են վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թաց քի ապա հով մա նը: Այս 
պա րա գա յում ան ձի բո ղո քարկ ման իրա վուն քի իրա ցումն ուղղ ված է ոչ թե գոր ծի ըստ 
էու թյան լուծ ման իրա վա չա փու թյան, այլ դրա արդ յուն քում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ-
ման իրա վա չա փու թյան հար ցի պարզ մա նը: Հետևա բար, վերջ նա կան դա տա կան ակ տը 
միայն դա տա կան ծախ սե րի մա սով բո ղո քար կե լու դեպ քում, ան կախ այն հան գա ման-
քից, թե տվյալ դա տա կան ակ տը կա յաց վել է քա ղա քա ցիա կան, թե վար չա կան գոր ծի 
շրջա նակ նե րում, պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը և հաշ վարկ ման հիմ քը, ըստ 
էու թյան, բա ցա կա յում են, հետևա բար բա ցա կա յում է նաև պե տա կան տուր քի վճար-
ման պար տա կա նու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 17.03.2018 թվա-
կա նի վճի ռը վե րա քննու թյան կար գով, իսկ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 06.05.2019 թվա կա նի 
որո շու մը վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քարկ վել են միայն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, 
իսկ Ալեք սան Թու մաս յա նը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վե րոգրյալ որոշ ման ուժով ազատ-
ված է այդ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից: Հաշ վի 
առ նե լով վե րոգրյա լը և նկա տի ունե նա լով այն հան գա ման քը, որ Ալեք սան Թու մաս յա նը 
տվյալ դեպ քում վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուրք չի վճա րել, 
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար սահ ման-
ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգրյա 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

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
06.05.2019 թվա կա նի որո շու մը, և գոր ծը՝ դա տա կան ծախ սե րի, այն է՝ ներ կա յա ցուց չի վճա-
րի հա տուց ման մա սով, ուղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քննու թյան: 

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 
ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ5/0054/05/15 
 2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ5/0054/05/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Գ. Ղա րիբ յան
 Դա տա վոր ներ՝ Ք. Մ կո յան

Ա. Առա քել յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 03-ին
դռնբաց դա տա կան նիս տում քննե լով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված անձ Վա չա գան 

Կ յու րեղ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Նա րի նե Սարգս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րա-
քննիչ դա տա րա նի 12.05.2017 թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ռու զան նա Սարգսյա-
նի ընդ դեմ Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ հա մայն քի ղե կա վա րի (այ սու հետ՝ Հա մայն քի 
ղե կա վար), եր րորդ ան ձինք Ար թուր Բաղ դա սար յա նի և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր 
ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Շի րա կի մար զա յին ստո րա բա ժան ման՝ 
Հա մայն քի ղե կա վա րի որո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու և ան վա վե րու թյան հետևանք ներ 
կի րա ռե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ռու զան նա Սարգս յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Հա-

մայն քի ղե կա վա րի 02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա որո շու մը և որ պես ան վա վե րու թյան 
հետևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել Ար թուր Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
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գրանց ման գրա ռու մը Շի րա կի մարզ, Մեծ Ման թաշ հա մայն քի 2-րդ խ ճու ղի, թիվ 9 հաս-
ցեով տնա տի րու թյան՝ տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Նա հա պետ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
30.05.2016 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 12.05.2017 
թվա կա նի որոշ մամբ Ար թուր Բաղ դա սար յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա-
րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Դա տա րա նի 30.05.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել 
է՝ մաս նա կի՝ ՀՀ Շի րա կի մարզ, Մեծ Ման թաշ հա մայն քի 2-րդ խ ճու ղի, թիվ 9 հաս ցեում 
գտնվող գույ քա յին միա վոր նե րի 1/2 մա սով, ան վա վեր է ճա նաչ վել Հա մայն քի ղե կա վա րի 
02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա որո շու մը: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված անձ Վա-
չա գան Կ յու րեղ 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 քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա

նա դրու թյան 18րդ, ‹‹ Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու
թյան մա սին›› եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքի 14րդ հոդ վա ծը, 19րդ հոդ վա ծի 1ին և 3րդ մա սե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ առ կա է Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե-

լու հիմք, այն է՝ Վա չա գան Կ յու րեղ յա նը մաս նա կից չի դարձ վել դա տա վա րու թյա նը, 
մինչ դեռ պետք է մաս նա կից դարձ վեր սույն գոր ծին՝ որ պես եր րորդ անձ: Սույն գոր-
ծում առ կա է Ար թուր Բաղ դա սար յա նի կող մից ներ կա յաց ված ան շարժ գույ քի նկատ-
մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 16122014-08-0028 վկա յա կա նը, որով 
Դա տա րա նին հայտ նի է դար ձել Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ 2-րդ խ ճու ղի, թիվ 9 
հաս ցեում գտնվող գույ քի նկատ մամբ 11.12.2014 թվա կա նին ան շարժ գույ քի վա ճառ քի 
պայ մա նագ րի հիմ քով 16.12.2014 թվա կա նին Վա չա գան Կ յու րեղ յա նի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի առ կա յու թյան փաս տը՝ 0,14հա հո ղա մա սի նկատ մամբ, որից 0,00205հա 
ընդ հա նուր օգ տա գործ ման (ճա նա պարհ), իսկ շի նու թյան տակ գտնվող հո ղա մա սի 1/2 
մա կե րե սով 0,00882հա այլ ան ձի գույ քի հո ղա մաս: Նշ ված հան գա ման քի առ կա յու-
թյան մա սին փաս տարկ վել է նաև վե րա քննիչ բո ղո քում՝ որ պես Դա տա րա նի կող մից 
թույլ տրված դա տա վա րա կան նոր մի խախտ ման հիմք, որը նույն պես ան տես վել է Վե-
րա քննիչ դա տա րա նի կող մից։

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը, Վա չա գան Կ յու րեղ յա նին գոր ծին մաս նա կից չդարձ-
նե լով և վերջ նա կան դա տա կան ակ տեր կա յաց նե լով, զրկել են վեր ջի նիս իր խախտ ված 
իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 12.05.2017 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 էա կան նշա նա կու թյուն ունեն հետևյալ փաս տե-

րը. 
1) Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թա շի հա մայն քի ղե կա վա րի 02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա 

որոշ մամբ վե րա կանգն վել է ՀՀ Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թա շի հա մայն քի 2 խճու ղի թիվ 
9 հաս ցեում գտնվող 08-079-21-84 կա դաստ րա յին ծած կագ րով գույ քա յին միա վոր նե րի 
նկատ մամբ Ար թուր Բաղ դա սար յա նի 0.14հա հո ղա մա սի (ո րից 0.01969հա հան դի սա նում 
է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն) նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը և 08-079-21-84 
կա դաստ րա յին ծած կագ րով հո ղա մա սին ամ րա կայ ված շենք շի նու թյուն նե րին տրա մադր-
վել է 2-րդ խ ճու ղի թիվ 9 հաս ցեն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6).
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2) 11.12.2014 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րով Ար թուր 
Բաղ դա սար յա նը վե րոգրյալ հաս ցեի ան շարժ գույ քը վա ճա ռել է Վա չա գան Կ յու րեղ յա նին 
(ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րի պատ ճե նը ներ կա յաց վել է վճռա բեկ բո ղո-
քին կից).

3) ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րից ծա գող՝ Վա չա գան Կ յու րեղ յա նի սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քը 11.12.2014 թվա կա նին ստա ցել է պե տա կան գրան ցում և տր վել 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 16122014-08-0028 
վկա յա կա նը (ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 
16122014-08-0028 վկա յա կա նի պատ ճե նը ներ կա յաց վել է վճռա բեկ բո ղո քին կից).

4) Ռու զան նա Սարգս յա նի կող մից ընդ դեմ Հա մայն քի ղե կա վա րի, եր րորդ ան ձինք 
Ար թուր Բաղ դա սար յա նի և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տեի Շի րա կի մար զա յին ստո րա բա ժան ման ներ կա յաց րած հայ ցի հի-
ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում Դա տա րա նի կա յաց րած 
վճռով ան վա վեր է ճա նաչ վել ՀՀ Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թա շի հա մայն քի ղե կա վա րի 
02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա որո շու մը, այ սինքն՝ նշված վճի ռը շո շա փել է Վա չա գան Կ յու-
րեղ յա նի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, սա կայն վեր ջինս Դա տա րա նի վճի ռը 
վե րա քննու թյան կար գով չի բո ղո քար կել.

5) Դա տա րա նի վճռի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել միայն գոր ծով եր րորդ 
անձ Ար թուր Բաղ դա սար յա նը՝ վե րա քննիչ բո ղո քում նշե լով, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 
իրա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 16122014-08-0028 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Մեծ 
Ման թաշ, 2-րդ խ ճու ղի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող գույ քի նկատ մամբ 11.12.2014 թվա կա նի 
ան շարժ գույ քի վա ճառ քի պայ մա նագ րի հիմ քով 16.12.2014 թվա կա նին գրանց վել է Վա-
չա գան Կ յու րեղ յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ 0,14հա հո ղա մա սի նկատ մամբ, ուս տի 
Դա տա րա նի կա յաց րած վճռով կա րող է շո շափ վել Վա չա գան Կ յու րեղ յա նի իրա վունք-
ներն ու սույն գոր ծով դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդառ նա լով՝ վեր ջինս զրկվել է իր 
իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար փաս տեր, ապա ցույց ներ և դիր քո րո շում հայտ նե լու 
հնա րա վո րու թյու նից, ինչն իր հեր թին կա րող էր ազ դե ցու թյուն ունե նալ Դա տա րա նի կող-
մից հա մա պա տաս խան բո վան դա կու թյամբ դա տա կան ակտ կա յաց նե լու վրա (հա տոր 
2-րդ, գ.թ. 75-78).

6) եր րորդ անձ Ար թուր Բաղ դա սար յա նի վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի կա յաց րած որո շու մը Վա չա գան Կ յու րեղ յա նը վճռա բե կու թյան 
կար գով բո ղո քար կել է որ պես դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված անձ:

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 բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր-
քո րո շում նե րը՝ դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից իր իրա վունք-
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վուն քի 
իրաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ 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 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՝ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի 
և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, ին չը, սա կայն սույն բո ղո քի քննու թյան արդ-
յուն քում չհաս տատ վեց ստորև ներ կա յաց վող հիմ նա վո րում նե րով:

Ան դրա դառ նա լով այն իրա վա կան հար ցին, թե ի՞նչ կար գով դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձը կա րող է իրաց նել իր իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա
տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վուն քը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներն են՝ եր րորդ ան ձինք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
եր րորդ ան ձինք այն ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձինք են կամ մար մին նե րը, 
որոնց իրա վունք նե րը շո շափ վում են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են շո շափ վել գոր ծի 
քննու թյան արդ յուն քում ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տով, ինչ պես նաև այն մար մին նե րը 
կամ պաշ տո նա տար ան ձինք, որոնց լիա զո րու թյուն նե րին առնչ վում է կամ կա րող է առնչ-
վել ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տը:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե դա տա կան ակ տը ան խու սա փե լիո րեն և 
ուղ ղա կիո րեն տա րած վե լու է նաև որո շա կի ան ձանց կամ մար մին նե րի վրա, ապա վար-
չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է այդ ան ձանց (մար մին նե րին) ներգ րա վել դա տա վա րու-
թյան մեջ որ պես եր րորդ անձ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որո շում նե րում ար դեն իսկ ան դրա-
դար ձել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ինս տի տու տին՝ այն դարձ նե-
լով գնա հատ ման առար կա: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մաս նա վո րա պես նշել է, որ օրենս-
դի րը գոր ծին մաuնա կից չդարձ ված ան ձանց վե րա պա հում է գոր ծին մաuնակ ցող ան ձանց 
իրա վունք ներ և նրանց հա մար uահ մա նում պար տա կա նու թյուն ներ միայն այն դեպ քում, 
երբ գործն ըuտ  էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է նրանց իրա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ (տե՛ս Լաու րա Մկրտչ յանն 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 թիվ ՎԴ/4107/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 11.08.2009 
թվա կա նի որո շու մը)։

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ մի կող մից՝ օրենս դի րը 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 19-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է, որ վար-
չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ դա տա վա րու թյան 
մեջ որ պես եր րորդ անձ ներգ րա վել այն ան ձանց, որոնց իրա վունք նե րը շո շափ վե լու են 
գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տով, այ սինքն՝ ըն դուն վե-
լիք դա տա կան ակտն ան խու սա փե լիո րեն և ուղ ղա կիո րեն տա րած վե լու է այդ ան ձանց 
վրա: Մ յուս կող մից՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծում 
նա խա տե սե լով դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմ քե րը՝ օրենս դի րը որ-
պես վար չա կան դա տա րա նի վե րոնշ յալ դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյան կա տար-
ման նկատ մամբ վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կող մից իրա կա նաց վող հսկո ղու թյան 
մի ջոց սահ մա նել է, որ դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, եթե 
այն շո շա փում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց իրա վունք նե րը և 
պար տա կա նու թյուն նե րը (տե՛ս «Բուր գեր Քինգ Քոր փո րեյշն» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո
մի կա յի նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան 
թիվ ՎԴ/0475/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.12.2016 թվա-
կա նի որո շու մը)։ 

Փաս տո րեն, օրենս դի րը, սահ մա նե լով, որ վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է 
դա տա վա րու թյան մեջ որ պես եր րորդ անձ ներգ րա վել այն ան ձանց կամ մար մին նե-
րին, որոնց վրա ան խու սա փե լիո րեն և ուղ ղա կիո րեն տա րած վե լու է գոր ծի քննու թյան 
արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տը, միևնույն ժա մա նակ սահ մա նել է այդ կա նո նը 
խախ տե լու իրա վա կան հետևան քը, որը դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կա նումն է:

Այս պես. ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
8-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում են թա կա է բե կան ման, եթե 
դա տա կան ակ տը շո շա փում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց իրա-
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Ըստ այդմ, դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ-
ված ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վունքն իրաց նե լու նպա տա կով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով ամ րագրվել է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հնա-
րա վո րու թյու նը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 130-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա-
կան դա տա րա նի՝ գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի, ինչ պես նաև նույն 
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օրենսգրքի 131-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա-
քննիչ 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 չդարձ ված ան ձինք, որոնց իրա վունք նե րի և պար տա-

կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կա յաց վել է գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ։
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տում նշված 

ան ձինք վե րա քննիչ դա տա րա նում օգտ վում են եր րորդ ան ձանց իրա վունք նե րից և կ րում 
են նրանց հա մար սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը։

Նույ նա բո վան դակ կար գա վո րում է նա խա տես վել նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 154-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով, որի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ 
դա տա րա նի՝ գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը վճռա բեկ դա տա րա նում բո ղո-
քար կե լու իրա վունք ունեն դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված ան ձինք, որոնց իրա-
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կա յաց վել է գործն ըստ էու թյան լու ծող 
դա տա կան ակտ:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տում նշված 
ան ձինք վճռա բեկ դա տա րա նում օգտ վում են եր րորդ ան ձի իրա վունք նե րից և կ րում նրանց 
հա մար սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը։

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն եզ րա-
հան գում է, որ դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից բո ղո քարկ ման իր 
իրա վունքն իրաց նե լու յու րա քանչ յուր դեպ քում որո շիչ է այն հար ցի պար զու մը, թե որ դա-
տա րա նի՝ առա ջին ատ յա նի, թե վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան 
ակ տով է շո շափ վում տվյալ ան ձի իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը։ 

Նշ ված դա տո ղու թյան հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի հետևյալ իրա վա կար գա վո րում նե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 155-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վե րա քննու-
թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տը չի կա րող բո ղո քարկ վել վճռա-
բեկ դա տա րան, եթե այն նույն հիմ քե րով չի բո ղո քարկ վել վե րա քննիչ դա տա րա նում, 
բա ցա ռու թյամբ սույն օրենսգրքի 156-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քի։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 156-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված այն ան ձինք, որոնց իրա վունք նե րի և պար տա-
կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կա յաց վել է վե րա քննիչ դա տա րա նի՝ գործն ըստ էու թյան 
լու ծող դա տա կան ակտ, իրա վունք ունեն վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու՝ սկսած այն օր վա նից՝ 
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։

Այ սինքն, օրեն քով սահ ման ված իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, երբ 
դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե-
րը շո շափ վում են առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տով, ապա տվյալ ան ձը ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 8-րդ կե տի հիմ քով 
կա րող է իրաց նել առա ջին ատ յա նի դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իր իրա վուն քը, իսկ 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից նշված հիմ քով իրա կա նաց ված բո ղո քի քննու թյան արդ-
յուն քով կա յաց ված դա տա կան ակտն ընդ հա նուր կար գով բո ղո քար կել ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րան։ Այլ կերպ ասած, եթե ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող 
դա տա կան ակ տը կա յաց վել է առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից, ապա վեր ջինս, որ-
պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված անձ, տվյալ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը 
պետք է բո ղո քար կի վե րա քննու թյան կար գով, քա նի որ վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից 
առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու պա րա գա յում, անձն 
այլևս ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 8-րդ կե-
տի հիմ քով չի կա րող բո ղո քար կել վե րա քննիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը։ Միևնույն 
ժա մա նակ, եթե ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ-
տը կա յաց վել է վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից, ապա վեր ջինս, որ պես դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից չդարձ ված անձ, տվյալ դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քար կել վճռա բե կու-
թյան կար գով։
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Վե րոգրյա լի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում վեր-
լու ծու թյան են թար կել հետևյալ հնա րա վոր իրա վի ճակ նե րը.

1) առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ-
ված ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակտ, որը մեկ 
այլ ան ձի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում թողն վել է 
ան փո փոխ։ Քա նի որ այդ դեպ քում ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո-
շա փող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից (վե րա քննիչ 
դա տա րանն ըն դա մենն այն ան փո փոխ է թո ղել), անձն իրա վունք ունի առա ջին ատ յա-
նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բո ղո քար կել վե րա քննու թյան կար գով։ Իսկ այդ բո ղո քի 
քննու թյան արդ յուն քում վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տը կա-
րող է բո ղո քարկ վել ՀՀ վճռա բեկ դա տա րան։ Քն նարկ վող իրա վի ճա կում առանց առա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու՝ ան ձը չի 
կա րող վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կել վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
դա տա կան ակ տը.

2) առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ-
ված ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը չշո շա փող դա տա կան ակտ, որը 
մեկ այլ ան ձի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում ամ-
բող ջու թյամբ բե կան վել և փո փոխ վել է, և վե րա քննիչ դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա-
վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո-
շա փող դա տա կան ակտ։ Այդ դեպ քում առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ամ բող ջու թյամբ 
բե կան ված դա տա կան ակտն այլևս գո յու թյուն չու նի, ուս տի, քննարկ վող իրա վի ճա կում 
ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակ տը կա յաց վել 
է ոչ թե առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի, այլ՝ վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից։ Ն ման պայ-
ման նե րում դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից կա րող է բո ղո քարկ-
վել ոչ թե առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի, այլ՝ վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 
դա տա կան ակ տը.

3) առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը կա յաց րել է դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ-
ված ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շա փող դա տա կան ակտ, որը մեկ 
այլ ան ձի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում մաս նա կիո-
րեն է բե կան վել և փո փոխ վել։ Այդ դեպ քում դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված 
անձն իրա վունք ունի վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կել վե րա քննիչ դա տա րա նի կող-
մից կա յաց ված դա տա կան ակ տը՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե-
կա նե լու և փո փո խե լու մա սով։ Ն կա րագրված դեպ քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից 
են թա կա է գնա հատ ման այն հար ցը, թե վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում մաս-
նա կիո րեն բե կան ված և փո փոխ ված դա տա կան ակտն ինչ ծա վա լով է մի ջամ տում գոր ծին 
մաս նա կից չդարձ ված ան ձի իրա վունք նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե րին։ 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա վա րու-
թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից բո ղո քարկ ման իրա վունքն իրաց նե լու յու րա-
քանչ յուր դեպ քում պետք է որո շա կի լի նի, թե որ ատ յա նի դա տա րա նի կա յաց րած դա-
տա կան ակ տով են շո շափ վում տվյալ ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, 
քա նի որ եթե ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը շո շափ վող դա տա կան ակ-
տը կա յաց րել է առա ջին ատ յա նի դա տա րա նը, ապա վեր ջինս, որ պես դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից չդարձ ված անձ, տվյալ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քար կել 
միայն վե րա քննու թյան կար գով, իսկ եթե ան ձի իրա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը 
շո շա փող դա տա կան ակ տը կա յաց րել է վե րա քննիչ դա տա րա նը, ապա՝ վեր ջինս, որ պես 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից չդարձ ված անձ, տվյալ դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո-
քար կել վճռա բե կու թյան կար գով։

Ըստ այդմ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-
սի 8-րդ կե տը կա րող է կի րա ռե լի լի նել, և այդ հիմ քով դա տա կան ակ տը են թա կա կլի նի 
ան վե րա պահ բե կան ման միայն այն պա րա գա յում, եթե դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձի կող մից բո ղո քարկ ման իրա վունքն իրաց վել է վե րը նշված իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րին հա մա պա տաս խան։
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Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ռու-
զան նա Սարգս յա նի հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 
Հա մայն քի ղե կա վա րի 02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա որո շու մը և որ պես ան վա վե րու թյան 
հետևանք՝ ան վա վեր ճա նա չել Ար թուր Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
գրանց ման գրա ռու մը Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ Հա մայն քի 2-րդ խ ճու ղի թիվ 9 հաս-
ցեով տնա տի րու թյան՝ տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ: 

Դա տա րա նը, հաս տա տե լով, որ վի ճարկ վող որոշ ման ըն դուն մամբ թույլ է տրվել «Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 
խախ տում, հայց վո րը վար չա կան վա րույ թին մաս նա կից չի դարձ վել, դրա նով իսկ խախտ-
վել է նույն օրեն քի 4-րդ և 5-րդ գլուխ նե րով նա խա տես ված հայց վո րի բո լոր իրա վունք նե-
րը, նույն օրեն քի 37-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն չի ապա հով վել փաս տա կան հան գա մանք նե րի 
բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ քննար կու մը, ին չի արդ յուն քում 02.11.2012 թվա կա նի որո-
շումն ըն դու նե լիս Հա մայն քի ղե կա վարն ըստ էու թյան վար չա կան վա րույթ չի իրա կա նաց րել՝ 
քննար կում չի կա տա րել և հայց վո րին զրկել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր ված 
սե փա կա նա տի րոջ իր իրա վունք նե րից, բա վա րա րել է Ռու զան նա Սարգս յա նի հայ ցը՝ ան վա-
վեր ճա նա չե լով Հա մայն քի ղե կա վա րի 02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա որո շու մը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մաս նա կի վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի իրա վա կան դիր-
քո րո շու մը, փաս տել է, որ Դա տա րա նը վի ճարկ վող որո շումն ամ բող ջու թյամբ ան վա վեր ճա-
նա չե լիս խախ տել է նաև Ար թուր Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը, քա նի որ 
Մեծ Ման թաշ հա մայն քի վի ճարկ վող տնա մերձ հո ղա մասն ունի եր կու սե փա կա նա տեր և 
այդ հո ղա մասն իր հեր թին բա ժան վել է 2 առան ձին միա վոր նե րի: Այ սինքն՝ հայց վո րը հան-
դի սա նում է Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ հա մայն քի թիվ 2 խճու ղի թիվ 9 հաս ցեի 0,07հա 
մա կե րե սով տնա մերձ հո ղա մա սի սե փա կա նա տեր, իսկ մյուս մա սի սե փա կա նա տերն է Ար-
թուր Բաղ դա սար յա նը։ Արդ յուն քում՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա-
րել է մաս նա կիո րեն՝ Դա տա րա նի 30.05.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կա նել և փո փո խել է՝ Ռու-
զան նա Սարգս յա նի հայ ցը բա վա րա րել է մաս նա կի. Հա մայն քի ղե կա վա րի 02.11.2012 թվա-
կա նի թիվ 42-Ա որո շումն ան վա վեր է ճա նաչ վել Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ հա մայն քի 
2-րդ խ ճու ղի թիվ 9 հաս ցեում գտնվող գույ քա յին միա վոր նե րի 1/2 մա սով։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում, որ պես դա տա վա րու-
թյա նը մաս նա կից չդարձ ված անձ, վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կե լով Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը, Վա չա գան Կ յու րեղ յա նը, որ պես մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախտ ման առերևույթ առ կա լի նե լու փաս տարկ, պնդել է, 
որ Վա չա գան Կ յու րեղ յա նը մաս նա կից չի դարձ վել դա տա վա րու թյա նը, ուս տի Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է բե կան ման։

Դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մից դա տա կան ակ տի բո ղո-
քարկ ման ինս տի տու տի վե րա բեր յալ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո ան դրա դառ նա լով Վա չա գան Կ յու րեղ յա նի բո ղո քի հիմ քին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Նախ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ Վա չա գան Կ յու-
րեղ յա նը, որ պես դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից չդարձ ված անձ, իրա վունք ունի բո ղո-
քար կե լու այն դա տա կան ակ տը, որով շո շափ վում են նրա իրա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը։ Ըստ այդմ, Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը, որ պես դա տա վա րու թյա նը 
մաս նա կից չդարձ ված անձ, վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հա մար Վա չա գան 
Կ յու րեղ յա նը նախևա ռաջ պետք է հիմ նա վո րի, որ իր իրա վունք նե րի և պար տա կա նու-
թյուն նե րի վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տը կա յաց րել է հենց Վե րա քննիչ դա տա րա նը։ 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև տվյալ դեպ քում բո ղո քա բե րը վճռա բեկ 
բո ղո քով պնդել է, որ սույն գոր ծով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը կա յաց վել է մար դու 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախտ մամբ, քա նի որ Վա չա գան Կ յու-
րեղ յա նը մաս նա կից չի դարձ վել դա տա վա րու թյա նը, այ դու հան դերձ բո ղո քի քննու թյան 
արդ յուն քում նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը չհաս տատ վեց։ Մաս նա վո րա պես, սույն գոր ծի 
փաս տե րի հա մա ձայն՝ Հա մայն քի ղե կա վա րի 02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա որո շումն ամ-
բող ջու թյամբ ան վա վեր է ճա նաչ վել, այ սինքն՝ Վա չա գան Կ յու րեղ յա նի իրա վունք ներն ու 
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պար տա կա նու թյուն նե րը շո շափ վել են Դա տա րա նի վճռով։ Վե րա քննիչ դա տա րա նը գոր-
ծով եր րորդ անձ Ար թուր Բաղ դա սար յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րել է մաս նա կի՝ 
Դա տա րա նի 30.05.2016 թվա կա նի վճի ռը բե կա նել և փո փո խել է՝ Ռու զան նա Սարգս յա նի 
հայ ցը բա վա րա րել է մաս նա կի. Հա մայն քի ղե կա վա րի 02.11.2012 թվա կա նի թիվ 42-Ա որո-
շումն ան վա վեր է ճա նաչ վել Շի րա կի մար զի Մեծ Ման թաշ հա մայն քի 2-րդ խ ճու ղի թիվ 9 
հաս ցեում գտնվող գույ քա յին միա վոր նե րի՝ Ռու զան նա Սարգս յա նին պատ կա նող 1/2 մա-
սով միայն։ 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն բո ղո քի քննու թյամբ 
չի հաս տատ վում 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 թյան, այն է՝ մար դու իրա վունք նե րի և ազա-
տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախտ ման առերևույթ առ կա լի նե լու հան գա ման քը, ուս տի բո-
ղո քը են թա կա է մերժ ման։

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի որո շու մը բե կա նե լու հա մար: Հետևա բար սույն գոր ծով անհ րա 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 բաշխ ման վե րա բեր յալ

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 մերժ վել 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 անհ րա-
ժեշտ են եղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նաց ման 
հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որոնք իրենց 
նպա տա կին չեն ծա ռա յել, 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 Վա չա գան Կ յու րեղ յա նի կող մից վճռա բեկ բո ղո-
քի հա մար պե տա կան տուր քը վճար ված 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 բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

Ել նե լով վե րոգրյա 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

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 12.05.2017 
թվա կա նի որո շու մը թող նել ան փո փոխ:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:
3. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2549/02/17 
2020թ. 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2549/02/17
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Պետ րոս յան 
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մկրտչ յան  

Ա. Մ խի թար յան

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Աշոտ Դու ման յա նի իրա վա հա ջորդ Դա վիթ Դու-

ման յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.12.2018 թվա-
կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Աշոտ 
Դու ման յա նի ընդ դեմ Արա մա յիս, Կա րեն, Է միլ Թու ման յան նե րի և Մա րի նա Մար տի րոս-
յա նի, ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ին նա Շահ նա զար յա նի, եր րորդ անձ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի՝ Երևան 
քա ղա քի Վար շավ յան թիվ 27/1 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան և տ նա մերձ հո ղա մա-
սի նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ուժով Աշոտ Դու ման յա նի սե փա կա նու թյան 
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իրա վուն քը ճա նա չե լու, որ պես հետևանք՝ նույն հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան և տ նա-
մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի կող մից 20.12.2007 թվա-
կա նին տրված ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կի ան վա վեր 
ճա նա չե լու, ՀՀ ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կա դաստր) 
կող մից 15.12.2016 թվա կա նին կա տար ված իրա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Աշոտ Դու ման յա նը պա հան ջել է ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան 

ուժով ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը Երևան քա ղա քի Վար շավ յան թիվ 27/1 
հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան և տ նա մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ, մաս նա կի ան վա-
վեր ճա նա չել Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի կող մից 20.12.2007 թվա կա նին տրված 
ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յա գի րը նշված հաս ցեի տան և տ նա մերձ հո-
ղա մա սի նկատ մամբ, ինչ պես նաև Կա դաստ րի կող մից 15.12.2016 թվա կա նին կա տար ված 
իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝Հ. Շահ նա զար-
յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 03.08.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ա. Պետ րոս յան, Ա. 
Մկրտչ յան, Ա. Մ խի թար յան) 04.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա-
ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
03.12.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քի 
ըն դու նու մը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աշոտ Դու ման յա նի իրա վա հա ջորդ Դա-
վիթ Դու ման յա նը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Արա մա յիս Թու ման յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
1) Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

40րդ հոդ վա ծը, 157րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ կե տը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով ներ-

կա յաց ված պա հան ջի պայ ման նե րում ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ուժով «սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի ճա նա չում» իրա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու-
թյուն, քա նի որ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ որ պես գույ քա յին իրա վունք, ժա ռան գա-
կան հիմ քե րով հա մա պար փակ իրա վա հա ջոր դու թյան կար գով անց նում է ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նած ժա ռանգ նե րին: Հետևա բար, ան կախ նրա նից, թե դա տա վա րու թյան 
որ փու լում էր մա հա ցել Աշոտ Դու ման յա նը, քա նի որ մինչ իր մա հը վեր ջինս ներ կա-
յաց րել էր վե րա քննիչ բո ղոք, դա տա րա նը ոչ թե պետք է բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժեր, 
այլ պետք է կա սեց ներ գործի վա րույ թը, լու ծեր դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու-
թյան հար ցը, այ նու հետև իրա վա հա ջոր դի ի հայտ գա լու դեպ քում նրա դիր քո րոշ մա նը 
հա մա պա տաս խան լու ծեր վե րա քննիչ բո ղո քի հե տա գա ըն թաց քը, այդ թվում՝ կրկին 
ներ կա յաց ված բո ղո քի ըն դու նե լիու թյան հար ցը, մինչ դեռ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած 
լի նե լու պայ ման նե րում Վե րա քննիչ դա տա րա նը հայց վո րի իրա վա հա ջոր դին զրկել է 
վե րա քննու թյան իրա վուն քից:

2) Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 372րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա-

ման քը, որ բո ղո քը ներ կա յաց րել է մա հա ցած Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցու ցի չը, որը 
բո ղոք բե րե լու իրա վունք չու նի, սա կայն դա տա վա րա կան այդ կա նո նը վե րա բե րում է այն 
դեպ քե րին, երբ բո ղո քը ներ կա յաց րել է մի անձ, որն ընդ հան րա պես դա տա կան ակ տը 
բո ղո քար կե լու իրա վունք չու նի, այ սինքն՝ երբ դա տա կան ակ տը չի վե րա բե րում նրա իրա-
վունք նե րին, օրի նա կան շա հե րին ու պար տա կա նու թյուն նե րին: Դա չի վե րա բե րում այն 
դեպ քե րին, երբ բո ղոք ներ կա յաց րած ներ կա յա ցու ցի չը բո ղո քը ստո րագ րե լու լիա զո րու-
թյուն չու նի: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու-
մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ:

2.2 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 մերժ ման, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 141-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան նիս տի 
ընդ հա նուր կա նոն նե րը տա րած վում են նաև վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քննու-
թյան վրա՝ հաշ վի առ նե լով դրանց քննու թյան հա մար սահ ման ված առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը: 

Նշ ված իրա վա կար գա վո րու մից բխում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 15-րդ գլ խում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե րը պար տա դիր են Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի հա մար միայն դա տա կան նիս տի ըն թաց քում՝ հաշ վի առ նե լով վե րա-
քննու թյան հա մար սահ ման ված առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման ված են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքով, 
ուս տի Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից իրա վա չափ չէր լի նի գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը: 
Քա նի որ վե րա քննիչ բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լիս ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ-
սար յա նը պատ շաճ լիա զոր ված անձ չի հան դի սա ցել, Վե րա քննիչ դա տա րա նը կա յաց րել է 
իրա վա չափ որո շում, իսկ Դա վիթ Դու ման յա նի ներ կա յաց րած վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա 
է մերժ ման:

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 394-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո-
քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան 
նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա-
ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցի քննարկ ման 
փու լում վե րա քննիչ դա տա րա նի՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու-
թյան վե րա բեր յալ, 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 հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա դրում նե րին՝ 

1) արդ յո՞ք վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վունք ունի մինչև վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն
դու նե լը կա յաց նե լու գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին որո շում,

2) արդ յո՞ք վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վունք ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կա յա
ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ կե տի հիմ քով այն պատ ճա
ռա բա նու թյամբ, որ բո ղո քը ներ կա յաց րել է այն ան ձը, որը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
իրա վունք չու նի։
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1) ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պե տա կան և տե ղա-
կան ինք նա 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 նա դրու-
թյամբ կամ օրենք նե րով:

«ՀՀ դա տա կան օրենս գիրք» սահ մա նա դրա կան օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար դա րա դա տու թյուն իրա կա նաց նում են 
միայն դա տա րան նե րը՝ Սահ մա նա դրու թյա նը և օրենք նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ նույն օրենս գիր քը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան առա ջին ատ յա նի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րա քննիչ 
քա ղա քա ցիա կան 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 քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դա տա վա րու-
թյան իրա կա նաց ման կար գը:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյունն իրա կա-
նաց վում է գոր ծի քննու թյան կամ առան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման 
ժա մա նակ գոր ծող օրեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի «Վա րույ թը վե րա քննիչ դա տա-
րա նում» վեր տա ռու թյամբ 3-րդ բաժ նում ամ րագրված իրա վա նոր մե րով սահ ման ված է 
նաև վե րա քննու թյան կար գով դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կար գը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 370-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ վճռի դեմ ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ ըն դու նու մը 
մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում (...) վե րա քննիչ դա տա րա նը կա յաց նում է վե-
րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո շում։

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու 
հար ցը լու ծե լու փու լում օրենս դի րը վե րա քննիչ դա տա րա նին օժ տել է բա ցա ռա պես վե-
րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ դրա ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի առ կա յու թյու-
նը կամ բա ցա կա յու թյու նը ստու գե լու լիա զո րու թյամբ, քա նի որ այդ հիմ քե րի բա ցա կա-
յու թյամբ է պայ մա նա վո րել վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո շում կա-
յաց նե լը: Հա կա ռակ դեպ քում հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում 
վե րա քննիչ բո ղո քը են թա կա է վե րա դարձ ման կամ դրա ըն դու նու մը են թա կա է մերժ ման, 
որի պայ ման նե րում այլևս վե րա քննիչ վա րույթ չի հա րուց վում։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 40-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա վա րու թյու նից գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից մե կի դուրս գա լու դեպ-
քում (քա ղա քա ցու մահ, իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում, պա հան ջի զի ջում, 
պարտ քի փո խան ցում և այլն) դա տա րա նը որո շում է կա յաց նում գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձին նրա իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 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:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում անհ րա ժեշտ հա մա րե լով ան դրա դառ նալ 
քա ղա քա ցու մահ վան հիմ քով դա տա վա րու թյու նից այդ ան ձի դուրս գա լու դեպ քում վեր ջի-
նիս նրա իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան կար գա վո րում-
նե րին վե րա քննիչ դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մի ջո ցով՝ Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, եթե՝ գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձը մա հա ցել է, և վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա-
հա ջոր դու թյուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ գլ խում (հոդ ված ներ 374-
387) ամ րագրված իրա վա նոր մե րով կար գա վոր ված է վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից վա-
րույթ ըն դուն ված բո ղոք նե րի քննու թյան կար գը:

Նույն գլխում է նե րառ ված նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 380-րդ հոդ վա ծը, որի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծի վա րույ թը 



650 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րա քննիչ դա տա րա նը կա րող է կա-
սեց նել գոր ծի վա րույ թը:

«Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ օրենս դրա կան ակ տե րը կա րող են ունե նալ ընդ հա նուր և հա տուկ մա սեր: 
Տվ յալ դեպ քում օրենս դրա կան ակ տի ընդ հա նուր մա սը կազ մող նոր մե րը նա խոր դում 
են հա տուկ մա սը կազ մող նոր մե րին: Ընդ հա նուր և հա տուկ մա սե րում ընդգրկ վում են 
օրենս դրա կան ակ տի բո վան դա կու թյամբ հա մա սեռ գլուխ նե րը, բա ժին նե րը (…):

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ օրենս դրա կան ակ տե րում բո վան դա կու թյամբ 
հա մա սեռ հոդ ված նե րը միա վոր վում են գլուխ նե րում (…)։

Նույն հոդ վա ծի 10-րդ մա սի հա մա ձայն՝ (…) Բա ժին ներն ու գլուխ նե րը ունե նում են 
վեր նագ րեր, որոնք պետք է հա մա պա տաս խա նեն դրանց բո վան դա կու թյա նը (…):

«Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի նոր մը մեկ նա բան վում է՝ հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ 
իրա վա կան ակտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմ նի նպա տա կը՝ ել նե լով դրա նում պա րու-
նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ հոդ վա ծի, 
գլխի, բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի դրույթ նե-
րից, ի կա տա րումն որի ըն դուն վել է այդ ակ տը, տվյալ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով սահ-
ման ված սկզբունք նե րից, իսկ այդ պի սի սկզբունք ներ սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում՝ տվյալ 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող իրա վուն քի ճյու ղի սկզբունք նե րից:

Ինչ պես ար դեն իսկ վե րը նշվեց, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
380-րդ հոդ վածն ընդգրկ ված է նույն օրենսգրքի՝ «Վա րույթ ըն դուն ված բո ղո քի քննու-
թյան կար գը վե րա քննիչ դա տա րա նում» վեր նա գի րը կրող 54-րդ գլ խում, որը ման րա-
մասն կար գա վո րում է վա րույթ ըն դուն ված բո ղոք նե րի քննու թյան կար գը վե րա քննիչ 
դա տա րա նում։

«Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 14-րդ և 41-րդ հոդ ված նե րի հիմ-
քով մեկ նա բա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 380-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն բո վան դա կու թյամբ հա մա սեռ այլ՝ 
374-387-րդ հոդ ված նե րի հետ միա վոր ված լի նե լով «Վա րույթ ըն դուն ված բո ղո քի քննու-
թյան կար գը վե րա քննիչ դա տա րա նում» վեր նա գի րը կրող 54-րդ գլ խում, դրա նում նշված՝ 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա քննիչ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կա րող է իրաց վել 
բա ցա ռա պես վա րույթ ըն դուն ված բո ղոք նե րի քննու թյան ժա մա նակ։ Այ սինքն՝ Վճռա բեկ 
դա տա րա նը գտնում է, որ քա նի դեռ վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ չի ըն դուն վել (վե րա քննիչ 
վա րույթ չի հա րուց վել) վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա սու չէ կա յաց նել գոր ծի վա րույ թը 
կա սեց նե լու մա սին որո շում: 

Ել նե լով վե րո շա րադր յա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ քա ղա քա ցու 
մահ վան հետևան քով դա տա վա րու թյու նից այդ ան ձի դուրս գա լու դեպ քում վեր ջի նիս նրա 
իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու հիմ քով պայ մա նա վոր ված վե րա քննիչ դա տա րանն օժտ-
ված չէ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու իրա վա զո րու թյամբ այն դեպ քում, երբ վե րա քննիչ բո-
ղո քը դեռևս վա րույթ ըն դուն ված չէ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ հայց վոր է հան դի սա ցել Աշոտ Դու ման յա նը: 
Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար յա նը 01.09.2018 թվա կա նին 

փոս տա յին առաք մամբ վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել վե րա քննիչ դա տա րան:
Վե րա քննիչ դա տա րա նի 04.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա-

դարձ վել է՝ այն ներ կա յա ցուց չի կող մից ստո րագրված չլի նե լու հիմ քով:
Թիվ ԲԱ021458 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Աշոտ Դու ման յա նը 01.09.2018 թվա-

կա նին մա հա ցել է: Այ սինքն՝ վեր ջի նիս մահ վան փաս տով դա դա րել է նրա իրա վու նա կու-
թյու նը: Այ դու հան դերձ, Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար յա նը, 
շտկե լով վե րա քննիչ բո ղո քի թե րու թյու նը, 31.10.2018 թվա կա նին փոս տա յին առաք մամբ 
Աշոտ Դու ման յա նի անու նից, կրկին ներ կա յաց րել է վե րա քննիչ բո ղոք:

Վե րոնշ յալ դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 
է, որ կրկին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի առնչու թյամբ Վե րա քննիչ դա տա րանն 
իրա վա սու չէր կա յաց նե լու գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին որո շում:
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2) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, եթե բո ղո քը ներ կա-
յաց րել է այն ան ձը, որը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վունք չու նի:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վճիռ նե-
րի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
սահ ման ված որո շում նե րի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունե ցող սուբ յեկտ-
նե րի ցան կը սահ ման ված է նույն օրենսգրքի 360-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, հա մա ձայն 
որի, ի թիվս այ լոց, վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունեն նաև գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձինք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք են կող մե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա վա րու թյան կող մերն են հայց վո րը և պա տաս խա նո ղը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա վա րա կան իրա վունք ներ ունե նա լու և դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն-
ներ կրե լու ունա կու թյու նը ճա նաչ վում է բո լոր ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց 
հա մար հա վա սա րա պես (դա տա վա րա կան իրա վու նա կու թյուն):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա-
կան իրա վունք ներ ունե նա լու և պար տա կա նու թյուն ներ կրե լու ունա կու թյու նը (քա ղա քա-
ցիա կան իրա վու նա կու թյուն) բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար ճա նաչ վում է հա վա սա րա պես:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցու իրա վու նա կու թյու նը ծա գում է նրա 
ծննդյան պա հին և դա դա րում է մահ վամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 42-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր-
ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կա յա ցու ցիչն օրեն քով նա խա տես ված դեպ քում գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձի անու նից դա տա րա նում հան դես գա լու իրա վունք ունե ցող անձն է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ և առաջ հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյու նում ներ կա յա ցուց չու թյան ինս տի տու տին: Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նագ րում է, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում ներ կա յա ցուց չու թյան ինս տի-
տու տը կոչ ված է ապա հո վե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրա կա նա ցու մը: Այդ իսկ պատ ճա ռով օրենս դի րը սահ մա նել 
է դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն իրա կա նաց նե լու լայն շրջա նակ՝ չսահ մա նա փա կե լով 
դրա գոր ծառ նու թյու նը դա տա վա րա կան այս կամ այն փու լում, այս կամ այն դա տա կան 
ատ յա նում: Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքով սահ ման ված իրա վա կար գա վո րում նե րը, ար ձա նագ րում է, որ գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձինք դա տա կան ակտն իրա վա սու են բո ղո քար կել ինչ պես ան ձամբ, այն-
պես էլ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րո շա րադր յալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն-
նե րը և հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան են թար կե լով վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րը, ար ձա-
նագ րում է, որ փաս տո րեն վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վուն քի կրո ղը գոր ծին մաս նակ-
ցող անձն է, այլ ոչ նրա ներ կա յա ցու ցի չը։ 

Ընդ որում, վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունեն միայն քա ղա քա ցիա կան և դա-
տա վա րա կան իրա վու նա կու թյամբ օժտ ված ան ձինք, հետևա բար, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի կի րառ մամբ վե րա-
քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը կա րող է մերժ վել հետևյալ դեպ քե րում.

1) վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 360-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվարկ ված սուբ յեկտ չհան դի սա ցող ան ձը,

2) վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց վել քա ղա քա ցիա կան և դա տա վա րա կան իրա վու-
նա կու թյուն չու նե ցող ան ձի անու նից։

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի 
ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ չի կա րող կի րառ վել, քա նի որ վեր ջինս հան դի սա նում է ոչ թե 
գոր ծին մաս նակ ցող անձ, այլ՝ նրա ներ կա յա ցու ցիչ։ 
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Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի կի րառ մամբ Աշոտ Դու-
ման յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար յա նի ներ կա յաց րած վե րա քննիչ բո ղո քի 
ըն դու նու մը մեր ժե լը պատ ճա ռա բա նել է նրա նով, որ բո ղոք բե րած անձ Աշոտ Դու ման յա-
նը 01.09.2018 թվա կա նին մա հա ցել է, հետևա բար, նրա ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ-
սար յա նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րել են և վեր ջինս վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
իրա վունք չու նի: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ թեև իրա վա չափ է Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շումն այն մա սին, որ Աշոտ Դու ման յա նի մահ վան 
փաս տով նրա ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար յա նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րել 
են, այ դու հան դերձ նշված հան գա ման քը տվյալ դեպ քում որևէ նշա նա կու թյուն չէր կա րող 
ունե նալ և հիմք հան դի սա նալ ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի կի րառ ման հա մար, քա նի 
որ նշված իրա վա նոր մը վե րա բե րում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, մինչ դեռ Վե րա քննիչ 
դա տա րանն այն կի րա ռել է նրա ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ, ին չը Վճռա բեկ դա տա րա նի 
գնա հատ մամբ իրա վա չափ չի կա րող հա մար վել, քա նի որ վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա-
վուն քի կրո ղը գոր ծին մաս նակ ցող անձն է, այլ ոչ նրա ներ կա յա ցու ցի չը:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի է առ նում այն հան գա ման քը, որ վե-
րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վուն քի կրող կա րող է հան դի սա նալ քա ղա քա ցիա կան և դա-
տա վա րա կան իրա վու նա կու թյամբ օժտ ված ան ձը, ուս տի մահ վան փաս տով իրա վու նա կու-
թյու նը դա դա րած ան ձը չի կա րող հա մար վել բո ղոք բե րե լու իրա վունք ունե ցող, հետևա բար, 
նրա անու նից ներ կա յաց ված բո ղո քի ըն դու նու մը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով են թա կա է մերժ ման՝ վե րա քննիչ 
բո ղոքն այն ներ կա յաց նե լու իրա վունք, մաս նա վո րա պես՝ դա տա վա րա կան իրա վու նա կու-
թյուն չու նե ցող ան ձի կող մից ներ կա յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

Վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան նե
րի փաս տարկ նե րը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բե կա նե լու հա մար, քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քում նշված 
երկ րորդ հիմ քի առու մով թույլ տրված դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մի խախ տու մը չի 
հան գեց րել գոր ծի սխալ լուծ ման։ Հետևա բար սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 
սահ ման ված՝ վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժե լու և դա տա կան ակտն օրի նա կան ուժի մեջ թող նե-
լու Վճռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը՝ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.12.2018 
թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը թող նել օրի նա կան 
ուժի մեջ՝ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 653

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ

Թիվ ԵԱՔԴ/2549/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի  
քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի (այ սու հետ՝ Պա լատ) 18.12.2020 թվա կա նի  

որոշ ման (այ սու հետ՝ Ո րո շում) վե րա բեր յալ, Պա լա տի դա տա վոր ներ՝ Տ. Պետ րոս յանս,  
Ս. Ան տոն յանս և Էդ. Սե դրակ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով սույն գոր ծով Պա լա տի  
դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կա յաց րած Ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան  

և եզ րա փա կիչ մա սե րի հետ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի  
27-րդ հոդ վա ծի 9-րդ, 10-րդ մա սե րին հա մա պա տաս խան շա րա դրում ենք մեր  

հա տուկ կար ծի քը նշված Ո րոշ ման վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Աշոտ Դու ման յա նը պա հան ջել է ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան 

ուժով ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը Երևան քա ղա քի Վար շավ յան թիվ 27/1 
հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան և տ նա մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ, մաս նա կի ան վա-
վեր ճա նա չել կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի կող մից 20.12.2007 թվա կա նին տրված 
ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յա գի րը նշված հաս ցեի տան և տ նա մերձ հո-
ղա մա սի նկատ մամբ, ինչ պես նաև Կա դաստ րի կող մից 15.12.2016 թվա կա նին կա տար ված 
իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Հ. Շահ նա զար-
յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 03.08.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ա. Պետ րոս յան, Ա. 
Մկրտչ յան, Ա. Մ խի թար յան) 04.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա-
ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
03.12.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քի 
ըն դու նու մը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աշոտ Դու ման յա նի իրա վա հա ջորդ Դա-
վիթ Դու ման յա նը: 

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Արա մա յիս Թու ման յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

6րդ, 7րդ, 8րդ, 9րդ, 40րդ հոդ ված նե րը, 157րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ կե տը, 159րդ հոդ
վա ծի 4րդ մա սը, 363րդ հոդ վա ծը, 372րդ հոդ վա ծի 4րդ կե տը, 386րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով ներ կա-

յաց ված պա հան ջի պայ ման նե րում ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ուժով «սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի ճա նա չում» իրա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու թյուն, 
քա նի որ սե փա կա նու թյան իրա վուն քը՝ որ պես գույ քա յին իրա վունք, ժա ռան գա կան հիմ-
քե րով հա մա պար փակ իրա վա հա ջոր դու թյան կար գով անց նում է ժա ռան գու թյունն ըն դու-
նած ժա ռանգ նե րին: Հետևա բար, ան կախ նրա նից, թե դա տա վա րու թյան որ փու լում էր 
մա հա ցել Աշոտ Դու ման յա նը, քա նի որ մինչ իր մա հը վեր ջինս ներ կա յաց րել էր վե րա-
քննիչ բո ղոք, դա տա րա նը ոչ թե պետք է բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժեր, այլ պետք է կա սեց-
ներ գոր ծի վա րույ թը, լու ծեր դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը, այ նու հետև 
իրա վա հա ջոր դի ի հայտ գա լու դեպ քում նրա դիր քո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան լու ծեր 
վե րա քննիչ բո ղո քի հե տա գա ըն թաց քը, այդ թվում և՝ կրկին ներ կա յաց ված բո ղո քի ըն դու-
նե լիու թյան հար ցը, մինչ դեռ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե լու պայ ման նե րում հայց վո րի 
իրա վա հա ջոր դին զրկել է վե րա քննու թյան իրա վուն քից:
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Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա-
ման քը, որ բո ղո քը ներ կա յաց րել է մա հա ցած Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցու ցի չը, որը 
բո ղոք բե րե լու իրա վունք չու նի, սա կայն դա տա վա րա կան այդ կա նո նը վե րա բե րում է այն 
դեպ քե րին, երբ բո ղո քը ներ կա յաց րել է մի անձ, որն ընդ հան րա պես դա տա կան ակ տը 
բո ղո քար կե լու իրա վունք չու նի, այ սինքն՝ երբ դա տա կան ակ տը չի վե րա բե րում նրա իրա-
վունք նե րին, օրի նա կան շա հե րին ու պար տա կա նու թյուն նե րին: Դա չի վե րա բե րում այն 
դեպ քե րին, երբ բո ղոք ներ կա յաց րած ներ կա յա ցու ցի չը բո ղո քը ստո րագ րե լու լիա զո րու-
թյուն չու նի: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու-
մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ:

 2.2 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 մերժ ման, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 141-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա կան նիս տի 
ընդ հա նուր կա նոն նե րը տա րած վում են նաև վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քննու թյան 
վրա՝ հաշ վի առ նե լով դրանց քննու թյան հա մար սահ ման ված առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Նշ ված իրա վա կար գա վո րու մից բխում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 15-րդ գլ խում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րում նե րը պար տա դիր են Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի հա մար միայն դա տա կան նիս տի ըն թաց քում՝ հաշ վի առ նե լով վե րա քննու-
թյան հա մար սահ ման ված առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Վե րա քննիչ դա տա րա նի լիա զո րու-
թյուն նե րը սահ ման ված են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով, ուս տի Վե-
րա քննիչ դա տա րա նի կող մից իրա վա չափ չէր լի նի գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը: Քա նի որ վե-
րա քննիչ բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լիս ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար յա նը պատ շաճ 
լիա զոր ված անձ չի հան դի սա ցել, Վե րա քննիչ դա տա րա նը կա յաց րել է իրա վա չափ որո շում, 
իսկ Դա վիթ Դու ման յա նի ներ կա յաց րած վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

3. Սույն գոր ծի փաս տե րը և հա տուկ կար ծի քի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը
Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հաս տատ ված է, որ Աշոտ Դու ման յա նը 27.06.2017 

թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ պա հան ջե լով ձեռք բեր ման վա ղե-
մու թյան ուժով ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան իրա վուն քը Երևան քա ղա քի Վար շավ յան 
թիվ 27/1 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան և տ նա մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ, մաս նա-
կի ան վա վեր ճա նա չել Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի կող մից 20.12.2007 թվա կա նին 
տրված ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան իրա վուն քի վկա յա գի րը նշված հաս ցեի տան և տ նա-
մերձ հո ղա մա սի նկատ մամբ: Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
03.08.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 150-172):

Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար յա նը 01.09.2018 թվա կա նին 
փոս տա յին առաք մամբ վե րա քննիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վե րա քննիչ դա տա րան (հա տոր 
3-րդ, գ.թ. 8-15) Վե րա քննիչ դա տա րա նի 04.10.2018 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա քննիչ բո-
ղո քը վե րա դարձ վել է՝ այն ներ կա յա ցուց չի կող մից ստո րագրված չլի նե լու հիմ քով (հա տոր 
3-րդ, գ.թ. 17): 

Թիվ ԲԱ021458 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Աշոտ Դու ման յա նը 01.09.2018 թվա-
կա նին մա հա ցել է (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 117): 

Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի «Շ տա պօգ նու թյուն» ՓԲԸ-ի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ 
Աշոտ Դու ման յա նի կեն սա բա նա կան մահն ար ձա նագրվել է 01.09.2018 թվա կա նին ժա մը 
20:11-ին (ներ կա յաց վել է վճռա բեկ բո ղո քին կից):

Աշոտ Դու ման յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար յա նը 31.10.2018 թվա կա նին 
փոս տա յին առաք մամբ վե րա քննիչ բո ղո քի թե րու թյու նը շտկե լուց հե տո կրկին վե րա քննիչ 
բո ղոք է ներ կա յաց րել (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 48-62):

Պա տաս խա նող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Գ նել Մուղ նեց յա նը 29.11.2018 թվա կա նին դի-
մում է ներ կա յաց րել Վե րա քննիչ դա տա րան՝ հայտ նե լով, որ ՔԿԱԳ-ի կող մից 28.11.2018 
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թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Աշոտ Դու ման յա նը մա հա ցել է, ուս տի վեր ջի-
նիս ներ կա յա ցուց չի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց ված են և իրա վունք չու նի հան դես գա լու 
հայց վո րի անու նից (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 65-66):

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու-
նու մը մերժ վել է այն հիմ քով, որ վե րա քննիչ բո ղո քը բեր վել է այն ան ձի կող մից, ով դա տա-
կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վունք չի ունե ցել (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 69): 

21.03.2019 թվա կա նի թիվ 7317 սե ղա նա մատ յա նում գրանց ված ըստ կտա կի ժա ռան-
գու թյան իրա վուն քի վկա յագ րի հա մա ձայն՝ Աշոտ Դու ման յա նի իրա վա հա ջորդ Դա վիթ 
Դու ման յանն ըն դու նել է հոր՝ Աշոտ Դու ման յա նի Երևան քա ղա քի Վար շավ յան փո ղո ցի 
թիվ 27 հաս ցեում գտնող ան շարժ գույ քի ժա ռան գու թյու նը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 118):

Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան և գոր ծի լուծ ման կա պակ-
ցու թյամբ Պա լատն անհ րա ժեշտ է հա մա րել ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա-
դրում նե րին.

1) արդ յո՞ք վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վունք ունի մինչև վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն
դու նե լը կա յաց նե լու գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին որո շում,

2) արդ յո՞ք վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վունք ունի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կա յա
ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ կե տի հիմ քով այն պատ ճա
ռա բա նու թյամբ, որ բո ղո քը ներ կա յաց րել է այն ան ձը, որը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու 
իրա վունք չու նի։

Կա տա րե լով որո շա կի իրա վա կան վեր լու ծու թյուն ներ, Պա լատն առա ջին հար ցի վե-
րա բեր յալ հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը վե րա քննիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու հար ցի քննարկ ման փու լում իրա վա սու չէ կա յաց նել գոր ծի վա րույ թը 
կա սեց նե լու մա սին որո շում:

Պա տաս խա նե լով Ո րոշ մամբ առա ջադր ված երկ րորդ հար ցին, Պա լա տը գտել է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե-
տի հիմ քով (վե րա քննիչ դա տա րա նը մեր ժում է բո ղո քի ըն դու նու մը, եթե բո ղո քը ներ կա-
յաց րել է այն ան ձը, որը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վունք չու նի) կա րող է մերժ-
վել մա հա ցած՝ դա տա վա րա կան իրա վու նա կու թյուն չու նե ցող ան ձի կող մից ներ կա յաց ված 
բո ղո քի ըն դու նու մը:

Գտ նում ենք, որ առա ջադր ված եր կու հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ էլ մեր գոր ծըն կեր-
նե րը հան գել են սխալ եզ րա հան գում նե րի՝ հետևյալ պատ ճառ նե րով:

1) Նախ անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, որ բո ղոք բե րած անձն իր բո ղո քի հիմ քում 
առա ջին հեր թին դրել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 40-րդ հոդ վա ծի խախ տու մը: Սույն գոր ծի փաս տե րի առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ՝ տվյալ դեպ քում իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցի լուծ ման անհ-
րա ժեշ տու թյունն ունի էա կան, որո շիչ նշա նա կու թյուն, քա նի որ դրա նով են կան խո րոշ վում 
Պա լա տի Ո րոշ մամբ առա ջադր ված մյուս եր կու հար ցե րի պա տաս խան նե րը:

Մեր կար ծի քով, սույն գոր ծի լուծ ման հա մար կարևո րա գույն հարցն այն է, թե դա տա-
վա րու թյան որևէ փու լում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի՝ գոր ծից դուրս գա լու, մաս նա վո րա-
պես ՝ քա ղա քա ցու մահ վան դեպ քում արդ յոք դա տա րա նը պար տա վոր է նրան փո խա րի-
նել իրա վա հա ջոր դով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 40-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա վա րու թյու նից գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից մե կի դուրս գա լու դեպ-
քում (քա ղա քա ցու մահ, իրա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում, պա հան ջի զի ջում, 
պարտ քի փո խան ցում և այլն) դա տա րա նը որո շում է կա յաց նում գոր ծին մաս նակ ցող ան-
ձին նրա իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ 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:

Նշ ված հոդ վա ծի 1-ին մա սի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ դա տա վա րու-
թյու նից գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից մե կի դուրս գա լու, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քա ցու 
մահ վան դեպ քում, դա տա րա նը պար տա վոր է որո շում կա յաց նել նրան իրա վա հա ջոր դով 
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փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ: Այս հետևու թյու նը հիմ նա վոր վում է օրեն քի հստակ շա րա-
դրան քով, որի հա մա ձայն դա տա րա նի կող մից նման որոշ ման կա յա ցու մը թողն ված չէ դա-
տա րա նի հա յե ցո ղու թյա նը («ո րո շում է կա յաց նում»): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, եթե գոր ծին մաս-
նակ ցող ան ձը մա հա ցել է, և վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա-
ջոր դու թյուն:

Դա տա րա նի հա մար իրա վա հա ջոր դու թյան և գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման իմ պե րա-
տիվ պայ ման ներ սահ մա նե լով՝ օրենս դի րը նպա տակ է հե տապն դել պաշտ պա նել գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քը այն դեպ քում, երբ վի ճե լի իրա-
վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու թյուն և դա տա վա րու թյան որևէ փու-
լում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը մա հա նում է: Ընդ որում՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 40-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նել է, որ 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 նույն օրենսգրքի 
157-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը նման դեպ քում գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը նա խա-
տե սել է իբրև դա տա րա նի պար տա կա նու թյուն: Ինչ վե րա բե րում է նրան, որ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 380-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը վե րա քննիչ դա-
տա րա նի հա մար սահ մա նել է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն, 
ապա տվյալ դեպ քում կի րա ռե լի են դա տա րա նի՝ հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն իրա-
կա նաց նե լու վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում ար տա հայ տած իրա վա-
կան դիր քո րո շում նե րը, այն է դա տա րանն իր հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րը պետք է 
իրա կա նաց նի այն պես, որ պես զի ապահ ովի կող մե րի մրցակ ցու թյան և իրա վա հա վա սա-
րու թյան սկզբունք նե րը, առաջ նորդ վե լով մար դու և քա ղա քա ցու՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան սահ մա նա դրու թյամբ ամ րագրված իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան անհ րա ժեշ տու թյամբ (տե՛ս ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի 
հար կա յին տես չու թյան ընդ դեմ ա/ձ Գուր գեն, Տիգ րան, Ար մեն Այ վազ յան նե րի, Իրի նա Ազո
յա նի 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):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1184-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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, անց նում է այլ ան ձանց (հա մա պար փակ իրա վա հա ջոր դու թյուն), 
եթե այլ բան նա խա տես ված չէ սույն օրենսգրքի կա նոն նե րով, իսկ նույն օրենսգրքի 1186-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մեջ է մտնում ժա ռան գու-
թյան բաց ման օրը ժա ռան գա տուին պատ կա նող գույ քը՝ նե րառ յալ դրա մը, ար ժեթղ թե րը, 
գույ քա յին իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը: Նշ ված նոր մե րի տա ռա ցի մեկ նա-
բա նու թյու նից բխում է, որ ժա ռան գա տուի գույ քի հետ միա սին նրա գույ քա յին իրա վունք-
նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը ևս հա մա պար փակ իրա վա հա ջոր դու թյան կար գով անց-
նում են ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ նե րին: Ե թե ժա ռան գա տուն մինչ իր մա հը 
դա տա րան դի մե լով հա վակ նել է սե փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք բե րել որևէ գույ քի 
նկատ մամբ, այ սինքն՝ ձեռ նա մուխ է եղել իր գույ քա յին իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա-
նը՝ դրանց շուրջ վե ճի առ թիվ քա ղա քա ցիա կան գործ հա րու ցե լով, ապա դրա նից հե տո 
նրա մահ վան դեպ քում նրա գույ քա յին իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը գոր ծի վա րույ-
թի ցան կա ցած պա հի, այդ թվում և գոր ծի վե րա քննիչ վա րույ թում, կա րող է իրա կա նաց-
վել միայն դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյան մի ջո ցով: Իր հեր թին դա տա վա րա կան 
իրա վա հա ջոր դու թյու նը կա րող է ապա հով վել միայն գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման մի ջո ցով, 
քա նի որ տվյալ հիմ քով գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կա սեց ման՝ մինչև ժա ռան գի կող մից 
ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը. դրա նից հե տո ժա ռան գի հա մա պա տաս խան կամ քի դրսևոր-
ման պայ ման նե րում գոր ծի վա րույ թը պետք է շա րու նակ վի: Այս պի սով, գոր ծի վա րույ թի 
կա սե ցումն ածանց յալ է իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցից, քա նի որ կա տար վում է իրա վա-
հա ջոր դու թյան հար ցը լու ծե լու նպա տա կով:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող որոշ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու-
մը մեր ժել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
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մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով, պատ ճա ռա բա նե լով, որ բո ղոք բե րած անձ Աշոտ Դու ման յա նը 
01.09.2018 թվա կա նին մա հա ցել է, հետևա բար, նրա ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Չամ սար-
յա նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րել են և վեր ջինս վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու իրա-
վունք չու նի: 

Վե րո հիշ յալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, գտնում ենք, որ դրանք ան հիմն են, քա նի 
որ Աշոտ Դու ման յա նի մահ վան վե րա բեր յալ հա վաս տի տե ղե կու թյուն ստա նա լով, Վե րա-
քննիչ դա տա րանն առա ջին հեր թին պետք է պար զեր այն հար ցը, թե արդ յոք վի ճե լի իրա-
վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու թյուն: Քա նի որ ժա ռան գա տուի մահ-
վան դեպ քում մա հա ցա ծի գույ քը, այդ թվում և գույ քա յին իրա վունք նե րը, հա մա պար փակ 
իրա վա հա ջոր դու թյան կար գով անց նում են ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ նե րին, 
ուս տի տվյալ դեպ քում վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու-
թյուն: Ն ման պայ ման նե րում Վե րա քննիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր կա սեց նել գոր ծի 
վա րույ թը և լու ծել դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը: Ընդ որում, վե րա քննիչ 
բո ղո քը վա րույթ ըն դուն ված կամ չըն դուն ված լի նե լը որևէ կերպ չէր կա րող ազ դել Վե-
րա քննիչ դա տա րա նի նշված պար տա կա նու թյան կա տար ման վրա, քա նի որ օրենս դի րը 
սահ մա նել է ոչ թե վե րա քննիչ բո ղո քի, այլ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման դա տա րա նի 
պար տա կա նու թյու նը, իսկ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի մահ վան դեպ քում նրան իրա-
վա հա ջոր դով փո խա րի նե լը պետք է կա տար վի դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու-
լում, այդ թվում և՝ վե րա քննիչ դա տա րա նում, եթե դա տա վա րու թյան տվյալ փու լում 
բեր ված բո ղո քի հի ման վրա քա ղա քա ցիա կան գոր ծը գտնվում է Վե րա քննիչ դա տա-
րա նում: 

Գտ նում ենք, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի նշված պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու 
խո չըն դոտ չի կա րող հան դի սա նալ այն հան գա ման քը, որ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
Վե րա քննիչ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը սահ ման ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի «վա րույթ ըն դուն ված բո ղո քի քննու թյան կար գը վե րա քննիչ դա տա-
րա նում» վեր նա գի րը կրող 54-րդ գլ խի 380-րդ հոդ վա ծում, քա նի որ անտ րա մա բա նա կան 
կլի ներ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի «ընդ հա նուր դրույթ ներ» բաժ-
նում ունե նա լով իրա վա հա ջոր դու թյան, իսկ «վա րույթն առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում» 
բաժ նում՝ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման վե րա բեր յալ ընդ հա նուր իրա վա կար գա վո րում ներ, 
օրենս դի րը յու րա քանչ յուր ատ յա նի դա տա րա նի հա մար այդ լիա զո րու թյուն նե րը սահ մա-
ներ դա տա վա րու թյան յու րա քանչ յուր փու լի կամ են թա փու լի հա մար առան ձին-ա ռան ձին: 

Բա ցի այդ, բո ղոք ներ կա յաց նե լուց հե տո գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի մահ վան դեպ-
քում նրան իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, եթե 
առաջ նորդ վենք Պա լա տի տրա մա բա նու թյամբ, բո ղո քը դեռևս վա րույթ ըն դուն ված չլի-
նե լու պատ ճա ռով գո յու թյուն չի ունե նա մի ատ յա նի դա տա րան, որը պետք է կա տա րի 
օրենս դրի իմ պե րա տիվ պա հանջ նե րը, մինչ դեռ գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան 
դեպ քում, ինչ պես վե րը նշվեց, նրան իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լը պետք է կա տար վի 
դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում: Այն թե զից, որ վե րա քննիչ դա տա րանն իրա վա սու 
չէ կա յաց նել գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին որո շում, քա նի դեռ վե րա քննիչ բո ղո քը 
վա րույթ չի ըն դուն վել, ան խու սա փե լիո րեն բխում է այն հետևու թյա նը, որ ան ձի կող մից 
վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու պա հից սկսած մինչև բո ղո քը վե րա քննիչ դա տա րա նի 
կող մից վա րույթ ըն դու նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը դուրս է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան ոլոր տից և դա տա վա րու թյան որևէ փուլ չի հան դի սա նում, ին չը բնա կա նա բար 
այդ պես չէ: 

Ընդ որում, Ո րոշ ման նման եզ րա հան գու մը կա տար վել է «Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ-
տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը վկա յա կո չե լով՝ ան տե սե լով, որ ըստ 
վկա յա կոչ ված նոր մի առա ջին նա խա դա սու թյան՝ «Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի նոր մը 
մեկ նա բան վում է՝ հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ իրա վա կան ակտն ըն դու նե լիս այն ըն դու-
նող մարմ նի նպա տա կը՝...»:

Մեր կար ծի քով պա տաս խա նե լու հա մար այն հար ցին, թե արդ յո՞ք Վե րա քննիչ դա-
տա րանն իրա վա սու էր գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի մահ վան դեպ քում կա սեց նե լու գոր ծի 
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վա րույ թը մինչև բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը, Պա լա տը պետք է առաջ նորդ վեր ոչ թե օրեն-
քի մեկ հոդ վա ծի տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյամբ, այլ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 40-րդ, 157-րդ, 372-րդ, 380-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված նոր մե րի հա-
մա կար գա յին և նպա տա կա բա նա կան մեկ նա բա նու թյամբ՝ հաշ վի առ նե լով ինչ պես օրենս-
դրի նպա տա կը, այն պես էլ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի, Մար դու իրա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի հետևյալ իրա վա կան դիր քո րո շում-
նե րը:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 
հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզբուն քի հա մա ձայն՝ պետք 
է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (երկ րորդ ատ յա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի (ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան) ցան կա ցած որոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյուն:

 Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լիու-
թյունն օրենս դրա կան կար գա վո րում նե րի առար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր են 
կի րա ռել դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը՝ խու սա փե լով ինչ պես գոր ծի 
ար դա րա ցի քննու թյա նը խո չըն դո տող ավե լորդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մից), 
այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե ցու մից, որի դեպ քում օրեն քով սահ ման ված դա տա վա-
րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն իրենց նշա նա կու թյու նը: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ 
դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը խա թար վում է այն դեպ քում, երբ օրենս դրա կան 
նոր մե րը դա դա րում են ծա ռա յել իրա վա կան որո շա կիու թյան ու ար դա րա դա տու թյան 
պատ շաճ իրա կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել իրա վա սու 
դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյա նը (տե՛ս Dumitru Gheorghe v. Roma
nia (33883/06) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, կետ 28): 

25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780 որոշ մամբ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րանն ար-
տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր ված 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղա դրիչ նե րից մե կը բո ղո քարկ ման 
իրա վունքն է: Ըստ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1037 
որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րոշ ման՝ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման 
ինս տի տու տի նպա տա կը ոչ միայն ներ կա յաց ված պա հան ջի մերժ ման կամ բա վա րար-
ման իրա վա չա փու թյան ստու գումն է։ Այս ինս տի տուտն այն հիմ նա կան և էա 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 տա քննու թյան իրա վուն քի հիմ նա կան բա ղա դրա տար րե րի, մաս նա վո րա պես, [2005 
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով] ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 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 ատ յա նի դա տա րա նը 
չի պահ պա նել հիշ յալ դա տա վա րա կան երաշ խիք նե րը, քա ղա քա ցին չու նե նա լով վե րա-
քննու թյան իրա վունք, ըստ էու թյան զրկվում է իր գոր ծի ար դար դա տա քննու թյան իրա-
վունքն արդ յու նա վե տո րեն իրաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և ար դար դա տա քննու թյան 
իրա վուն քի խախտ ման դեմ պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի ջո ցից։

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ Մար դու իրա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ ՄԻԵԴ) նա խա դե պա յին իրա վուն քի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վունքն ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն-
քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այ նուա մե նայ նիվ, այդ իրա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են-
թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ 
մատ չե լիու թյան իրա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից որո շա կի կար-
գա վո րում ներ: Այս առու մով պե տու թյու նը որո շա կի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ունի: 
Դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է իրա կա նաց վի այն-
պես, որ այն չխախ տի կամ զրկի ան ձին մատ չե լիու թյան իրա վուն քից այն պես կամ այն 
աս տի ճան, որ խախտ վի այդ իրա վուն քի բուն էու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա-
ծի հետ, եթե այն իրա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և եթե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ-
ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան 
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առու մով (տե՛ս Ashingdane v. The United Kingdom, թիվ 8225/78 գան գա տով ՄԻԵԴ 28.05.1985 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 57):

Վճռա բեկ դա տա րա նը նաև փաս տել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երաշ-
խա վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան հիմ նա կան 
իրա վունք նե րը, որոնց կարևոր բա ղա դրիչ նե րից մե կը 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 «Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն
թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի տեի 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):

Մինչ դեռ Պա լատն իր Ո րոշ մամբ չան դրա դառ նա լով իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցին 
և  դրա նից կտրված մեկ նա բա նե լով դա տա վա րու թյան որո շա կի փու լում գոր ծի վա րույ թի 
կա սեց ման հնա րա վո րու թյան հար ցը, նշված հար ցե րը կար գա վո րող նոր մե րին տվել է 
չա փա զանց ձևա կան (ֆոր մալ) մեկ նա բա նու թյուն, որ պի սի պայ ման նե րում այդ նոր մե րը 
կդա դա րեն ծա ռա յել իրա վա կան որո շա կիու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա-
կա նաց ման նպա տա կին և ան ձանց կխո չըն դո տեն հաս նել իրա վա սու դա տա րա նի կող մից 
իրենց գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ մա հա ցած ան ձի իրա վա հա ջոր-
դին զրկե լով վե րա քննու թյան իրա վուն քից:

2) Ինչ վե րա բե րում է Ո րոշ մամբ առա ջադր ված երկ րորդ հար ցի պա տաս խա նին, ապա 
դրա հետ ևս հա մա ձայն չենք, քա նի որ ար ձա նագ րե լով, որ վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու 
իրա վուն քի կրո ղը գոր ծին մաս նակ ցող անձն է, այլ ոչ նրա ներ կա յա ցու ցի չը, հետևու թյուն 
է ար վել, որ վե րա քննիչ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու իրա վունք չու նե ցող ան ձի կող մից ներ-
կա յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ կա րող է մերժ վել իրա վու նա կու թյուն չու նե ցող 
(մա հա ցած) ան ձի ներ կա յաց րած բո ղո քի ըն դու նու մը:

Նախ ար ձա նագ րում ենք, որ իրա վու նա կու թյու նը կորց րած ան ձը, այն է՝ մա հա ցած 
ան ձը, չի կա րող վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նել, որ դրա ըն դու նումն էլ մերժ վի կամ 
չմերժ վի որևէ հիմ քով, իսկ եթե նա բո ղոք ներ կա յաց նե լու կամք է դրսևո րել մինչև իրա վու-
նա կու թյու նը կորց նե լը, այդ թվում և ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով, ապա պետք է պարզ վի այն 
հար ցը, թե բո ղո քը ներ կա յաց նե լիս (այդ թվում՝ ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց նե լիս), 
քա ղա քա ցին արդ յոք օժտ ված է եղել իրա վու նա կու թյամբ: Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի իրա վա կար գա-
վոր մա նը հա մա պա տաս խան վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ 
տրված խախ տում նե րը վե րաց նե լու և սահ ման ված ժամ կե տում կրկին վե րա քննիչ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու դեպ քում այն հա մար վում է վե րա քննիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբնա-
կան ներ կա յաց ման օրը: Հետևա բար սույն գոր ծով էա կան է այն հան գա ման քը, որ առա-
ջին ան գամ վե րա քննիչ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու պա հին բո ղոք բե րած ան ձի իրա վու նա-
կու թյու նը դա դա րած չի եղել, իսկ բո ղո քի թե րու թյուն ներն ուղ ղե լու, ինչ պես նաև բո ղո քը 
պնդե լու հնա րա վո րու թյու նը պետք է ըն ձեռ վի բո ղոք բե րած ան ձի իրա վա հա ջոր դին: Նշ-
վա ծը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
պրակ տի կա յին:

Ե թե կրկին ներ կա յաց ված բո ղո քը դիտ վում է որ պես մա հա ցած ան ձի ներ կա յաց-
րած բո ղոք, ապա դա տա րա նը զրկված է իր որոշ մամբ այդ ան ձին նրա բե րած բո ղո-
քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին հայտ նե լու հնա րա վո րու թյու նից, ին չից հետևում է, որ 
Դա տա րանն իր կա յաց րած որոշ ման մա սին կա րող է իրա զե կել կամ մա հա ցած ան ձի 
իրա վա հա ջոր դին, կամ էլ բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի ներ կա յա ցուց չին, եթե վեր ջի նիս 
լիա զո րու թյուն նե րը չեն դա դա րել: Սա կայն, քա նի որ ան ձի մահ վամբ ներ կա յա ցուց չի 
լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րում են, ուս տի ան խու սա փե լի է դառ նում իրա վա հա ջոր դու-
թյան հար ցի լու ծու մը և իրա վա հա ջոր դին հար ցի լուծ ման մա սին իրա զե կու մը: Դա հա-
մա հունչ է Ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված այն մտքին, որ վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա-
վուն քի կրո ղը գոր ծին մաս նակ ցող անձն է, այլ ոչ նրա ներ կա յա ցու ցի չը: Այլ խոս քով՝ 
եթե առ կա է իրա վա հա ջոր դու թյան կար գով փո խանց ման են թա կա իրա վունք, ապա 
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քա ղա քա ցիա կան գործ հա րուց ված լի նե լու պայ ման նե րում այն դա տա վա րու թյան որևէ 
փու լում չի կա րող կոր չել: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 
կե տի շա րա դրան քը հետևյալն է. «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, եթե՝ բո ղո-
քը ներ կա յաց րել է այն ան ձը, որը…»։ Նշ ված շա րա դրան քից հետևում է, որ այդ հիմ քով 
բո ղո քի ըն դու նու մը կա րող է մերժ վել, եթե այն ներ կա յաց րել է ան ձը, այ սինքն՝ բո ղոք 
ներ կա յաց նո ղը որ պես անձ գո յու թյուն ունի, օժտ ված է իրա վու նա կու թյամբ, սա կայն այս 
կամ այն պատ ճա ռով տվյալ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու իրա վունք չու նի: Հ նա րա-
վոր չէ բո ղո քը հա մա րել ան ձի ներ կա յաց րած բո ղոք և միա ժա մա նակ դրա ըն դու նու մը 
մեր ժել այն հիմ քով, որ բո ղոք ներ կա յաց նողն անձ չէ, մինչ դեռ Ո րոշ մամբ դա հա մար վել է 
տրա մա բա նա կան: Ըստ Ո րոշ ման բնա կա նոն է, եթե բո ղո քը ներ կա յաց նի մա հա ցած ան ձի 
ներ կա յա ցու ցի չը, սա կայն Վե րա քննիչ դա տա րանն իր որոշ մամբ պա տաս խա նի մա հա-
ցած ան ձին: Հատ կան շա կան է, որ տվյալ դեպ քում Վե րա քննիչ դա տա րանն իր որո շու մը 
մա հա ցած ան ձին չի ուղար կել և չէր կա րող ուղար կել, այլ ուղար կել է այլևս լիա զո րու թյուն 
չու նե ցող «ներ կա յա ցուց չին», այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
իրա վուն քը կրող որևէ ան ձի իր որոշ ման մա սին չի հայտ նել. նրա ասե լի քը վե րա բե րել է 
միայն «ներ կա յա ցուց չին» կամ նրա լիա զո րու թյուն նե րին, իսկ ներ կա յա ցուց չի նկատ մամբ 
ինչ պես իրա վա ցիո րեն ար ձա նագրվել է Ո րոշ մամբ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը չի կա րող կի րառ վել: Ընդ որում, 
սույն ան հե թեթ վի ճակն առա ջա ցել է այն բա նի հետևան քով, որ իրա վա հա ջոր դու թյան և 
Ո րոշ մամբ առա ջադր ված գոր ծի վա րույթ կա սեց ման հնա րա վո րու թյան հար ցե րը Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից սխալ են լուծ վել, իսկ Պա լատն էլ իր Ո րոշ մամբ հա վա նու թյուն 
է տվել այդ լուծ մա նը:

Կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րի արդ յուն քում գտնում ենք, որ հիմ նա վոր է նաև բո ղո-
քի այն հիմ քը, որ տվյալ դեպ քում վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել է դա տա վա րա-
կան սխալ հիմ քով:

Այս պի սով, գտնում ենք, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը տվյալ դեպ քում պար տա վոր էր 
կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը և լու ծել դա տա վա րա կան իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը, որից 
հե տո միայն կա րող էր ան դրա դառ նալ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նե լիու թյան հար ցին, 
մինչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի իրա վա կար գա վո րում նե րին 
հա կա ռակ նշված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը չկա տա րե լով՝ վե րա քննիչ բո ղոք 
ներ կա յաց րած ան ձի իրա վա հա ջորդ Դա վիթ Դու ման յա նին զրկել է գոր ծի վե րա քննու-
թյան փու լում իր իրա վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու-
նից: 

Վճռա բեկ բո ղո քի դեմ Արա մա յիս Թու ման յա նի կող մից վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա
նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րո հիշ յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը բա վա րար էր՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա-
րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար։

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Տ. Պետ րոս յան
Ս. Ան տոն յան

Է. Սե դրակ յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈւՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/2174/02/15
2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/2174/02/15
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն Կա րա պետ յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Մ խի թար յան 

Ն. Մար գար յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24-ին 
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ըստ հայ ցի Դ վին Գոմց յա նի (այ սու հետ՝ Հայց վոր), 

ընդ դեմ «Զար գաց ման Հայ կա կան բանկ» ԲԲԸ-ի իրա վա հա ջորդ «Արա րատ բանկ» ԲԲԸ-ի 
(այ սու հետ՝ Բանկ), եր րորդ ան ձինք «Լևոն Ամիր խան յան» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու-
թյուն), Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նի, «Նոր- Նորք» 
նո տա րա կան տա րած քի նո տար Նո նա Գաս պար յա նի՝ Ըն կե րու թյան և «Զար գաց ման Հայ-
կա կան բանկ» ԲԲԸ-ի միջև 27.06.2014 թվա կա նին կնքված հրա ժա րագ նով պար տա վո րու-
թյան դի մաց գույ քի հանձն ման պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու, քա ղաք Երևան, Սա-
յաթ- Նո վա 40-րդ շենք թիվ 67 բնա կա րա նի նկատ մամբ Դ վին Գոմց յա նի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քը ճա նա չե լու և որ պես առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք՝ «Զար-
գաց ման Հայ կա կան բանկ» ԲԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև 22.04.2011 թվա կա նին կնքված 
թիվ 158-12/2010 հի փո թե քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.12.2019 թվա-
կա նի «Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» որոշ ման դեմ Բան կի 
վճռա բեկ բո ղո քը, 
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1.  Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Դ վին Գոմց յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ըն կե րու թյան 

և «Զար գաց ման Հայ կա կան բանկ» ԲԲԸ-ի միջև 27.06.2014 թվա կա նին կնքված հրա ժա-
րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման պայ մա նա գի րը, ճա նա չել Դ վին 
Գոմց յա նի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը քա ղաք Երևան, Սա յաթ- Նո վա 40-րդ շենք թիվ 
67 բնա կա րա նի նկատ մամբ և որ պես առո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետևանք՝ ան-
վա վեր ճա նա չել «Զար գաց ման Հայ կա կան բանկ» ԲԲԸ-ի և Ըն կե րու թյան միջև 22.04.2011 
թվա կա նին կնքված թիվ 158-12/2010 հի փո թե քի պայ մա նա գի րը: 

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Հ. Զար գար յան) 
(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 25.04.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

 Դա տա րա նի 25.04.2019 թվա կա նի վճռի դեմ Հայց վո րը 27.05.2019 թվա կա նին ներ կա-
յաց րել է վե րա քննիչ բո ղոք, որը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 02.08.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
04.11.2019 թվա կա նի որոշ մամբ նշա նակ վել է հաշ տա րա րու թյուն:

19.12.2019 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը հայտ նել են, որ հաշ տա րա րու թյան ըն թաց քում կող մե րը հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյուն չեն կնքել: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 23.12.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Դ վին Գոմց յա նի ներ կա յա-
ցուց չի՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա-
վա րար վել է, և քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է: 

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 Դ վին Գոմց յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մա-

մի կոն Մա նուկ յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61րդ, 63րդ հոդ ված նե րը, 

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո
պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա
վա րու թյան օրենսգրքի 6րդ, 7րդ, 8րդ, 9րդ, 157րդ և 379րդ 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 րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ բո ղո քի քննու թյան ըն թաց քում գոր ծի վա-

րույ թը կա րող է կա սեց վել միայն բո ղո քի հիմ քում ըն կած փաս տե րին առնչ վող հիմ քե-
րի առ կա յու թյան դեպ քում: Այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր կա սեց նել 
գոր ծի վա րույ թը միայն այն դեպ քում, երբ կհիմ նա վոր վեր սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
քննու թյան անհ նա րի նու թյու նը՝ պայ մա նա վոր ված ՀՀ քննչա կան կո մի տեի վա րույ թում 
գտնվող թիվ 46101215 քրեա կան գոր ծի քննու թյամբ: Մինչ դեռ, Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
այն եզ րա հան գու մը, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյունն անհ նա րին է մինչև 
քրեա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող գոր ծով եզ րա փա կիչ ակտ կա յաց նե լը, քա-
նի որ քրեա կան գոր ծով կա րող են հաս տատ վել այն պի սի հան գա մանք ներ, որոնք նա-
խա դա տե լի նշա նա կու թյուն կա րող են ունե նալ սույն գոր ծով պարզ ման են թա կա հան-
գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, հիմ նա վոր չէ: Մաս նա վո րա պես, նշված քրեա կան գոր ծի 
շրջա նակ նե րում ան գամ պար տա պա նի տնօ րե նին մեղ սագրվող հան ցան քը հաս տատ-
վե լու դեպ քում, հայց վո րը, տվյալ գոր ծով ունե նա լով տու ժո ղի կար գա վի ճակ, իրա վունք 
կստա նա քա ղա քա ցիա կան հայց ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով վե րա կանգ նել իր խախտ ված 
իրա վունք նե րը: Միա ժա մա նակ, եթե քրեա կան գոր ծով պետք է հաս տատ վի խար դա-
խու թյան մի ջո ցով գույ քը հափշ տա կե լը, ապա գույք որ պես այդ պի սին կա րող է լի նել 
միայն դրա մը, այլ ոչ թե՝ ան շարժ գույ քը: Հետևա բար, Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից 
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նշված «օ րի նա կան սպա սե լիք» եզ րույ թը կվե րա բե րի ոչ թե բնա կա րա նին, այլ դրա մա-
կան մի ջոց նե րին:

Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից չի հիմ նա վոր վել, թե քրեա կան գոր ծի 
շրջա նակ նե րում հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը կա տա րած լի նե լու հան գա ման քը 
հաս տատ վե լու դեպ քում սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայց վո րի կող մից վկա յա կոչ ված 
որ փաս տի հաս տատ ման հա մար այն կու նե նա նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն: Ուս տի Դա-
տա րա նի կող մից չի հիմ նա վոր վել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան անհ նա րի նու-
թյու նը՝ պայ մա նա վոր ված ՀՀ քննչա կան կո մի տեի հատ կա պես կարևոր գոր ծե րի քննու-
թյան գլխա վոր վար չու թյու նում քննվող թիվ 46101215 քրեա կան գոր ծով: Այ սինքն՝ Վե րա-
քննիչ դա տա րա նը չի հիմ նա վո րել, թե սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ո՞ր փաս տը կամ 
իրա վա հա րա բե րու թյու նը հնա րա վոր չէ հաս տա տել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով և այն 
հնա րա վոր է միայն քրեա կան գոր ծի քննու թյան մի ջո ցով հաս տա տել:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի կող մից թիվ ԵԿԴ/2174/02/15 քա ղա քա ցաիավա կան գոր ծով 23.12.2019 թվա կա նի 
կա յաց րած որո շու մը և այն փո փո խել՝ Դ վին Գոմց յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մա մի կոն Մա նուկ-
յա նի կող մից ներ կա յաց ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը մեր ժել: 

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վե րա քննիչ դա տա րանն ուներ բո լոր հիմ քե րը սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը 

կա սեց նե լու հա մար, իսկ բո ղո քա բե րի պնդում ներն այն մա սին, որ Վե րա քննիչ դա տա րա-
նը չի հիմ նա վո րել, թե սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով որ փաս տը կամ իրա վա հա րա բե րու-
թյու նը հնա րա վոր չէ հաս տա տել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով, և այն հնա րա վոր է հաս-
տա տել միայն քրեա կան գոր ծի քննու թյան մի ջո ցով, իրա վա չափ չէ, քա նի որ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը չի հան դի սա նում մաս նա գի տաց ված դա տա րան քրեա կան իրա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րում և չի կա րող նա խա պես պար զել և նշել այն հան գա մանք նե րը, որոնք կա րող են 
հաս տատ վել քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում և էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ սույն գոր-
ծի լուծ ման հա մար, մինչ դեռ քրեա կան գոր ծով վա րույթն իրա կա նաց նող մարմ նի կող մից 
ևս, դեռևս առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց վել սույն քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բեր յալ, ուս տիև Վե րա քննիչ դա տա րանն ուներ 
բո լոր հիմ նա վոր կաս կած նե րը սույն գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բեր յալ: 

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 394-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 դա տա վա րու թյան 157-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի խախտ ման արդ յուն-
քում առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ-
տում, 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, եթե՝անհ նա րին 
է տվյալ գոր ծի քննու թյու նը մինչև սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրեա կան կամ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող այլ հար ցով կամ գոր ծով եզ րա փա կիչ ակտ 
կա յաց նե լը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 380-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րա քննիչ դա տա-
րա նը կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին որո շու մը 
կա րող է բո ղո քար կել նույն օրենսգրքով սահ ման ված կար գով:

 Հա ման ման բո վան դա կու թյան ունե ցող դրույթ բո վան դա կում էր նաև 17.06.1998 թվա-
կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը 
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կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տը: Ընդ որում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մի շարք որո շում նե-
րում ան դրա դար ձել է նշված իրա վա դրույ թի մեկ նա բա նու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ [17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին 
ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նին ուժը կորց րած] ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված գոր ծի վա րույ թը կա-
սեց նե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը ծա գում է եր կու վա վե րա պայ ման նե րի միա-
ժա մա նակ յա առ կա յու թյան դեպ քում, դրանք են՝ սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, 
քրեա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյուն նե րի կար գով քննվող այլ գոր ծի առ կա յու-
թյու նը և տվ յալ գոր ծի քննու թյան անհ նա րի նու թյու նը մինչև նշված դա տա վա րու թյուն նե րի 
կար գով քննվող գոր ծով կամ հար ցով որո շում կա յաց նե լը: Դա պայ մա նա վոր ված է այն 
հան գա մանք նե րով, որ այլ՝ սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրեա կան կամ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող գոր ծով կամ հար ցով փաս տե րը տվյալ գոր ծի 
լուծ ման հա մար ունեն նշա նա կու թյուն, և տվ յալ իրա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը 
կա րող է հաս տատ վել տվյալ գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում(տե՛ս Գա յա նե Աս լան յանն 
ընդ դեմ Սա հակ, Կա րեն, Տաթևիկ, Թա մա րա Աս լան յան նե րի և Մա րիամ Ս տե փան յա նի թիվ 
ԵԱՔԴ/0169/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 11.05.2011 թվա կա նի 
որո շու մը):

 Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի վա րույ թի կա-
սեց ման հիմ քը գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում այն պի սի հան գա ման քի ի հայտ գալն է, որն 
ըստ էու թյան ար գե լա կում է գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը: Գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը չի կա-
րող կրել ձևա կան բնույթ, իսկ դրա միակ նպա տա կը գոր ծի շա րու նակ մա նը խո չըն դո տող 
հան գա մանք նե րի վե րա ցումն է (տե՛ս Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կոս յան ներն ընդ դեմ 
Լու սիկ Գևորգ յա նի և մյուս նե րի թիվ ԵԿԴ/0808/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 06.11.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 
որ դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, եթե դրա քննու թյունն 
անհ նա րին է մինչև սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրեա կան կամ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով քննվող այլ գոր ծով կամ հար ցով որո շում կա յաց նե լը, իսկ գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա տա րա նի որոշ ման մեջ պետք է նշվեն շար ժա ռիթ նե րը, 
օրենք նե րը, այլ իրա վա կան ակ տե րը, որոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն նե րի: 
Ընդ որում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի հի ման վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բեր յալ որո շում կա յաց նե լիս դա տա րա-
նը պար տա վոր է նշել այն կա պը, որն առ կա է քննվող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ-
մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրեա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
քննվող գոր ծի միջև, այ սինքն՝ նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քննվող այն իրա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, որոնք քննվող գոր ծի հա մար իրա վա բա նա կան 
նշա նա կու թյուն ունեն, ինչ պես նաև պար տա վոր է նշել, թե ին չու տվյալ իրա վա հա րա բե-
րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվյալ գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում, 
այ սինքն՝ ցույց տալ գոր ծի քննու թյան անհ նա րի նու թյու նը (տե՛ս Վե րա Ազիզ յանն ընդ դեմ 
Նու նե Սարգս յա նի թիվ ԵԱԴԴ/0452/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա
նի 13.01.2010 թվա կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ և 
380-րդ հոդ ված նե րով ամ րագրված դրույթ նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում 
գտնում է, որ և՛ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում, և՛ վե րա քննիչ դա տա րա նում գոր ծի վա-
րույ թի կա սե ցումն օժտ ված է որո շա կի առանձ նա հատ կու թյամբ: Նշ ված առանձ նա հատ-
կու թյու նը հան գում է նրան, որ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ հոդ վա ծում ամ րագրված են՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե-
լու պար տա դիր և հա յե ցո ղա կան հիմ քեր, որոնց առ կա յու թյան դեպ քում առա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նը կամ պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, կամ իրա վունք ունի կա սեց նել 
գոր ծի վա րույ թը, մինչ դեռ նույն օրենսգրքի 380-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում սահ ման ված է 
«կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը» ձևա կեր պու մը, ին չը են թա դրում է, որ վե րա քննիչ 
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դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում օժտ ված է հա-
յե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ և տվ յալ գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում 
վե րա քննիչ դա տա րանն է որո շում, թե արդ յո՞ք վե րա քննիչ վա րույ թում ի հայտ եկած տվյալ 
հան գա ման քը խո չըն դո տում է վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան հե տա գա ըն թաց քին, թե՝ ոչ: 
Ն ման իրա վա կար գա վո րու մը թույլ է տա լիս վե րա քննիչ դա տա րա նին ստու գել և գնա հա-
տել կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի հա մակ ցու թյու նը՝ օրեն քով նա խա տես ված հիմ քե-
րի առ կա յու թյան դեպ քում կա սեց ման անհ րա ժեշ տու թյան և նպա տա կա հար մա րու թյան 
հար ցը լու ծե լիս: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ վա րույ թը 
կա սեց նե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է առաջ նորդ վել մի կող մից գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
ինս տի տու տի կի րառ մամբ հե տապնդ վող վե րոնշ յալ իրա վա չափ նպա տա կի և մյուս կող-
մից դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի իրա վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան միջև ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն ապա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ: Մաս-
նա վո րա պես՝ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հան գա ման քը կա րող է խո չըն դո տել գոր ծին 
մաս նակ ցող շա հագրգիռ ան ձանց իրա վունք նե րի իրաց մա նը, մաս նա վո րա պես՝ ող ջա միտ 
ժամ կե տում գոր ծի քննու թյան իրա վուն քի իրաց մա նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ՀԿԳ քննու թյան գլխա վոր 
վար չու թյան կող մից 30.01.2018 թվա կա նին հա րուց ված թիվ 46101215 քրեա կան գոր ծով 
Դ վին Գոմց յա նը ճա նաչ վել է տու ժող: Նա խա քննու թյամբ պարզ վել էր, որ Դ վին Գոմց յա-
նը ք. Երևան, Սա յաթ- Նո վա 40-րդ շեն քում կա ռուց վող բազ մաբ նա կա րան շեն քից բնա կա-
րան ձեռք բե րե լու ակն կա լի քով Ըն կե րու թյա նը վճա րել է 41.483.900 ՀՀ դրա մին հա մար-
ժեք 120.000 ԱՄՆ դո լար, սա կայն հե տա գա յում նշված բնա կա րա նը նրան չի տրա մադր վել 
և խար դա խու թյամբ հափշ տակ վել է վճա րած գու մա րը՝ Դ վին Գոմց յա նին պատ ճա ռե լով 
առանձ նա պես խո շոր չա փի գույ քա յին վնաս (հա տոր 8-րդ, գ.թ. 128-130):

Վե րա քննիչ դա տա րա նում վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան ըն թաց քում Դ վին Գոմց յա-
նի ներ կա յա ցու ցի չը միջ նոր դել է կա սեց նել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը մինչև 
ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ՀԿԳ քննու թյան գլխա վոր վար չու թյան կող մից 30.01.2018 թվա կա-
նին հա րուց ված քրեա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը: 

Սույն գոր ծով Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Դ վին Գոմց յա նի ներ կա յա-
ցուց չի միջ նոր դու թյու նը, որոշ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ քա ղա քա ցիա-
կան գոր ծի քննու թյունն անհ նա րին է մինչև քրեա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննվող 
գոր ծով եզ րա փա կիչ ակտ կա յաց նե լը, քա նի որ քրեա կան գոր ծով կա րող են հաս տատ-
վել այն պի սի հան գա մանք ներ, որոնք նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն կա րող են ունե նալ 
սույն գոր ծով պարզ ման են թա կա հան գա մանք նե րի հա մար: Մաս նա վո րա պես՝ քրեա կան 
գոր ծը հա րուց ված է նաև խար դա խու թյան հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րով, այն է՝ խա-
բեու թյան կամ վստա հու թյու նը չա րա շա հե լու եղա նա կով ուրի շի գույ քի զգա լի չա փե րով 
հափշ տա կու թյու նը կամ ուրի շի գույ քի նկատ մամբ իրա վունք ձեռք բե րե լը: Այլ կերպ ասած՝ 
հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մը դրսևոր վում է հենց գույ քը հափշ տա կե լով: Իսկ սույն գոր ծի 
շրջա նակ նե րում, ի թիվս այլ նի, պետք է հաս տատ վի այն հան գա ման քը, որ Դ վին Գոմց-
յա նը՝ որ պես հայց վոր, կա րող է սույն գոր ծով «օ րի նա կան սպա սե լիք» ունե նալ վի ճե լի 
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: Վե րա քննիչ դա տա րա նի հա մոզ մամբ, եթե քրեա կան գոր ծի 
շրջա նա կում հաս տատ վի հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը կա տա րած լի նե լու հան գա-
ման քը, այն սույն գոր ծի շրջա նա կում վկա յա կոչ ված փաս տի հաս տատ ման հա մար կու նե-
նա նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն, ինչ էլ կազ դի գոր ծի ել քի վրա: Ն ման պայ ման նե րում 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը եկել է այն եզ րա հանգ ման, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
քննու թյունն անհ նա րին է մինչև թիվ 46101215 քրեա կան գոր ծով դա տա կան ակտ կա յաց-
նե լը: 

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի վե րոգրյալ եզ-
րա հան գում ներն ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայց վո րը, ի հիմ նա վո րումն 
ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի, վկա յա կո չել է փաս տարկ առ այն, որ իր մայ րը՝ Սա հա-
կա նուշ Զա քար յա նը, կա տա րել է վի ճե լի ան շարժ գույ քի ձեռք բեր ման ծախս, ինչ պես նաև 
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նշել է, որ որ պես իր մոր ժա ռան գու թյուն՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քա յին իրա վունք-
նե րը փո խանց վել են իրեն, ապա նաև հա վե լել է, որ ան շարժ գույ քի շու կա յա կան ար ժեքն 
իր կող մից կա տար ված բա րե կար գում նե րի արդ յուն քում ան հա մե մատ աճել է, ին քը կա-
տա րել է վի ճե լի հաս ցեի կո մու նալ սպա սար կում նե րի վճա րում ներ, և առանց իր հա մա-
ձայ նու թյան վե ճի առար կա գույ քը չէր կա րող գրա վադր վել և օտար վել: 

Հայց վո րի կող մից վկա յա կոչ վա ծի հիմ նա վո րում նե րի հա մա տեքս տում՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով պետք է հիմ նա վոր վի, որ՝

 վի ճե լի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ օրեն քով սահ ման ված կար գով ծա գել է հայց վո
րի մոր՝ Սա հա կա նուշ Զա քար յա նի սե փա կա նու թյան կամ այլ գույ քա յին իրա վուն քը և որ պես 
ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի գույք՝ այն փո խանց վել է հայց վո րին,

 վի ճե լի ան շարժ գույ քը գրա վադր ման պա հին ծան րա բեռնված է եղել այլ ան ձի՝ 
հայց վո րի գույ քա յին իրա վուն քով, և առանց վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան՝ այն չէր կա րող 
գրավ դրվել կամ այլ կերպ օտար վել: 

 Վե րոգրյա լից հետևում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից նշված հան գա մանք նե-
րը որևէ կերպ չեն կա րող անհ նա րին դարձ նել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյու նը, 
իսկ սույն գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ունե ցող վե րը նշված փաս տե րը կա րող 
են հաս տատ վել նաև սույն գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում և թիվ 46101215 քրեա կան 
գոր ծով չի կա րող հաս տատ վել այն պի սի իրա վա հա րա բե րու թյուն կամ փաստ, որը չի կա-
րող հաս տատ վել սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում: Այ սինքն՝ թիվ 46101215 քրեա կան գոր ծի 
քննու թյու նը չի կա րող հան գեց նել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան անհ նա րի նու-
թյան:

Ն ման պայ ման նե րում Վե րա քննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը բա վա-
րար չեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 157-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տի հիմ քով սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հա մար:

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:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա-
ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 405-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով սահ ման ված՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու լիա զո րու թյու նը: 

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 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի և 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 23.12.2019 թվա կա նի 
«Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 23.12.2019 թվա կա նի «Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» որո-
շու մը:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ1/0273/02/18
2020թ. 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ1/0273/02/18
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Պետ րոս յան
 Դա տա վոր ներ՝ Դ. Սե րոբ յան

Լ. Գ րի գոր յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու նի սի 29-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ըստ հայ ցի «Ակ բա-Կ րե դիտ Ագ րի կոլ բանկ» փակ 

բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան (այ սու հետ՝ Բանկ) ընդ դեմ Ռազ միկ Մե դո յա նի՝ գու մար 
բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա րա նի 18.11.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» որոշ-
ման դեմ Բան կի ներ կա յա ցուց չի բե րած վճռա բեկ բո ղո քը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

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 Ռազ միկ Մե դո յա նից հօ գուտ իրեն բռնա-

գան ձել 1.058.921 ՀՀ դրամ՝ որ պես վար կի ընդ հա նուր պարտ քի և նա խա պես վճար ված 
պե տա կան տուր քի գու մար ներ, ինչ պես նաև սկսած 01.02.2018 թվա կա նից մինչև պար տա-
վո րու թյան ամ բող ջա կան մար ման օրը վար կի գու մա րի մնա ցոր դի և կու տակ ված տո կո-
սա գու մա րի հան րա գու մա րի՝ 1.030.370 ՀՀ դրամ գու մա րի վրա հաշ վար կել և բռ նա գան ձել 
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վար կա յին պայ մա նագ րի 6.6. կե տով նա խա տես ված օրա կան 0,4% տո կո սա դրույ քով հաշ-
վարկ ված տու ժան քի գու մա րը: 

ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Խա չատր-
յան) 27.06.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է: Վճռ վել է՝ Ռազ միկ Մե դո յա նից 
հօ գուտ Բան կի բռնա գան ձել 1.058.921 ՀՀ դրամ, որից 987.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վար կի 
գու մար, 43.371 ՀՀ դրամ՝ որ պես կու տակ ված տո կո սա գու մար, 16.708 ՀՀ դրամ՝ որ պես 
տու ժանք, 11.842 ՀՀ դրամ՝ որ պես սպա սարկ ման վճար, ինչ պես նաև 21.178 ՀՀ դրամ՝ որ-
պես հայց վո րի կող մից կա տար ված դա տա կան ծախ սի՝ նա խա պես վճար ված պե տա կան 
տուր քի գու մար: Սկ սած 01.02.2018 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան կա տար ման օրը 
նե րառ յալ վար կի գու մա րի մնա ցոր դի և կու տակ ված տո կո սա գու մա րի հան րա գու մա րի՝ 
1.030.371 ՀՀ դրա մի չվճար ված մա սի նկատ մամբ հաշ վար կել տույժ՝ օրա կան 0,4%-ի չա փով 
և այն նույն պես բռնա գան ձել Ռազ միկ Մե դո յա նից հօ գուտ Բան կի:

Դի մե լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է հար գե լի հա մա րել կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը և վե րա կանգ նել այն՝ տրա մա դրե լով 
կա տա րո ղա կան թերթ: 

ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Հա րու-
թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 04.10.2019 թվա կա նի որոշ մամբ կա տա րո ղա կան թեր-
թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե-
րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև կա տա րո ղա կան թերթ տրա մա դրե լու մա սին Բան կի դի մու մը 
մերժ վել է: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
18.11.2019 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

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 չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու

թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 
6րդ հոդ վա ծը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5րդ 
հոդ վա ծի 2րդ մա սը, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9րդ հոդ վա ծը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն առ այն, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-

ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյան առնչու-
թյամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լիս բո ղոք բե րող ան ձը պար տա վոր է 
վճա րել պե տա կան տուրք, չի բխում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ մա սի կար գա-
վո րում նե րից և հետևանք է նշված իրա վա նոր մե րի սխալ մեկ նա բան ման։ 

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված որոշ որո շում նե րի բո ղո քարկ ման դեպ քում, 
որոն ցից է նաև կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ-
կե տը վե րա կանգ նե լը մեր ժե լու մա սին դա տա րա նի որո շու մը, պե տա կան տուրք վճա րե լու 
պար տա կա նու թյուն սահ ման ված չէ։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 18.11.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ 
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առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում այն հիմ նա-
վոր մամբ, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել «Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա-
տու թյան բուն էու թյու նը:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա
յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լը մեր ժե լու մա սին դա տա րա նի որո շու մը 
բո ղո քար կե լու հա մար բո ղոք ներ կա յաց նող ան ձը կրում է պե տա կան տուրք վճա րե լու պար
տա կա նու թյուն։

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա-
յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 
հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք։

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 
հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզբուն քի հա մա ձայն՝ պետք 
է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (երկ րորդ ատ յա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի (ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան) ցան կա ցած որոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյուն: Այ սինքն՝ առա ջին ատ յա նի դա տա կան ակ տե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս-
կո ղու թյու նը պետք է իրա կա նաց վի այն պես, որ պես զի հնա րա վո րինս ապա հով վի դա-
տա վա րա կան օրեն քով սահ ման ված կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա դաս դա տա րա նի կող մից (երկ րորդ ատ յա նի դա-
տա րան): Այն է՝ երբ պե տու թյան դա տա կան հա մա կարգն ունի եռաս տի ճան կա ռուց վածք, 
ան ձը պետք է ունե նա առնվազն եր կու ատ յա նում լսված լի նե լու իրա վունք: Հետևա բար, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան նե րի կող մից չեն կա րող այն պի սի ձևա կան 
խո չըն դոտ ներ ստեղծ վել, որոնց արդ յուն քում կա րող է խախտ վել ան ձանց՝ դա տա կան 
ակ տի՝ օրեն քով նա խա տես ված կար գով վե րա նայ ման իրա վուն քը (տե՛ս Ժան նա Տեր յանն 
ընդ դեմ Վա հան Տեր յա նի և Վա հան Տեր յանն ընդ դեմ Ժան նա Տեր յա նի թիվ ԵԱՆԴ/0563/02/16 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի որո շու մը): 

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 նա դրու թյան և Կոն վեն ցիա յի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ-
րագրված՝ ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղա դրիչ 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 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 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): 

Վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա լով 
սույն որոշ մամբ բարձ րաց ված հար ցադր մա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 
հետևյա լը.

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րի 
իրա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ նույն օրեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի 
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Հան րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օրեն քով սահ-
ման ված պար տա դիր վճար է:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը գանձ վում է՝ դա տա րան տրվող հայ ցա-
դի մում նե րի, դի մում նե րի (...), դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րի հա մար (...): 

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի «ա», «բ» և «գ» 
կե տե րի հա մա ձայն՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րան ներ տրվող հայ ցա դի մում նե րի, դի մում-
նե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, … 
պե տա կան տուր քը գանձ վում է հետևյալ դրույ քա չա փե րով՝ դա տա րա նի դա տա կան ակ-
տե րի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գանձ վում է՝

ա) դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով՝ վե րա քննիչ բո ղո քում նշված վի ճարկ վող գու մա-
րի երեք տո կո սի չա փով, իսկ եթե վի ճարկ վում են առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մից 
բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հանջ ներն ամ բող ջու թյամբ, կամ բա վա րար ված 
կամ չբա վա րար ված պա հանջ նե րը չեն վի ճարկ վում, ապա առա ջին ատ յա նի դա տա րան 
հա րուց ված և բո ղո քարկ վող հայ ցի հայ ցագ նի երեք տո կո սի չա փով, 

բ) ոչ դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով՝ բա զա յին տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով, 
գ) հա տուկ վա րույթ նե րի գոր ծե րով՝ բա զա յին տուր քի ութա պա տի կի չա փով:
Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը «Պե տա կան տուր-

քի մա սին» ՀՀ օրեն քով հստակ սահ մա նել է պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ նե րը, 
պե տա կան տուր քի չա փը և վ ճար ման կար գը: Մաս նա վո րա պես՝ «Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծով սպա ռիչ ամ րագրվել են ինչ պես դա տա րան դի մե լու 
հա մար պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ նե րը, այն պես էլ՝ գանձ վող պե տա կան տուր-
քի դրույ քա չա փե րը: Ընդ որում օրենս դի րը վե րը նշվա ծը սահ մա նե լիս որո շա կի տար բե-
րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե րել դա տա րան ներ տրվող հայ ցա դի մում նե րի, դի մում նե րի, 
դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար՝ հաշ վի առ նե լով մի 
շարք հան գա մանք ներ, ինչ պի սիք են՝ ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի տե սա կը, քննվող 
գոր ծով վա րույ թի տե սա կը, բո ղո քարկ ման են թա կա ակ տը և  դրա բո ղո քարկ ման ծա վա-
լը: Այլ կերպ ասած՝ պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, թե ինչ վա րույ թի կար գով է 
քննվում տվյալ գոր ծը՝ տար բե րակ վել են հայ ցա յին և հա տուկ վա րույ թի կար գով քննվող 
գոր ծե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գանձ ման դրույ քա չա փե րը: Տար բե րակ-
ված մո տե ցում է ցու ցա բեր վել նաև հայ ցա յին վա րույ թի կար գով քննվող գոր ծե րի դեպ քում 
դրա մա կան և ոչ դրա մա կան պա հանջ նե րի հա մար (տե՛ս նաև Սևակ Ար զա րու նին ընդ դեմ 
Նա րեգ և Սա րո Հար թուն յան նե րի թիվ ԵԿԴ/2711/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 07.06.2019 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ իրա վա կան գնա հա տա-
կան տա լով պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ նե րին, ար ձա նագ րել է, որ «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քը պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ, այ սինքն՝ պե տա կան 
մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն է դի-
տար կում, մաս նա վո րա պես, դա տա րան տրվող հայ ցա դի մում նե րի, դա տա րա նի դա տա-
կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քննու թյու նը: Այդ իսկ նկա տա ռու մով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պե տա կան տուր քի հաշ վարկ ման հիմքն այն գույ-
քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հանջն է, որով ան ձը դի մել է դա տա րան՝ իր իրա վունք նե րի և 
օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով՝ արդ յուն քում ակն կա լե լով ներ կա յաց-
ված պա հան ջի ըստ էու թյան քննու թյուն և լու ծում: Այ սինքն՝ պե տա կան տուր քի գան ձում 
իրա կա նաց վում է ոչ թե դա տա րա նի ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան, այլ այն գոր ծո ղու թյուն նե-
րի հա մար, որոնց արդ յուն քում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յաց մամբ քննարկ վում և 
լուծ վում է ներ կա յաց ված գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջը: Հետևա բար, այն դեպ-
քում, երբ դա տա րան դի մած ան ձը հայ ցում է դա տա րա նի որևէ գոր ծո ղու թյան իրա կա նա-
ցում, որն ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չէ ներ կա յաց ված գույ քա յին կամ ոչ գույ քա
յին պա հան ջի լուծ ման հետ, այլ ուղղ ված է վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թացքն ապա հո վե լուն, 
թե կուզև այդ գոր ծո ղու թյան հայ ցումն իրա կա նաց վում է բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի 
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մի ջո ցով, այ նուա մե նայ նիվ, պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը և հաշ վարկ ման հիմ-
քը, ըստ էու թյան, բա ցա կա յում են, հետևա բար բա ցա կա յում է նաև պե տա կան տուր քի 
վճար ման պար տա կա նու թյու նը (տե՛ս «Ռեք վիեմ» ՍՊԸն  ընդ դեմ «Մե գա րոն» ՍՊԸի 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):

Ան դրա դառ նա լով կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն-
ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ դա տա րան ներ կա յաց վող դի մում նե րի և 
 դրանց կա պակ ցու թյամբ կա յաց ված որո շում նե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րի հա մար պե տա-
կան տուր քի գանձ ման հար ցին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել 
հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նը կա յաց նում է եզ րա փա կիչ և մի ջանկ յալ դա-
տա կան ակ տեր: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե-
տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տեր են՝ (…) կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ 
դի մում նե րի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց վող որո շում նե րը (…)։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 13-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են են թա կա առա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի հետևյալ որո շում նե րը՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու 
բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյան քննու թյան արդ յուն քով կա յաց-
ված որո շու մը։

Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը կա տա րո ղա կան 
թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր-
յալ դի մում նե րի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց վող որո շում նե րը դի տար կել է որ պես եզ-
րա փա կիչ դա տա կան ակ տեր, որոնք են թա կա են բո ղո քարկ ման վե րա քննու թյան կար-
գով։ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքով սահ մա նել է նաև վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վուն քի իրաց ման 
կար գը և պայ ման նե րը: Ըստ այդմ էլ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
368-րդ հոդ վա ծը, ի թիվս այլ պայ ման նե րի, սահ մա նել է նաև վե րա քննիչ բո ղո քին պե-
տա կան տուր քը վճար ված լի նե լու մա սին ապա ցույց կցե լու բո ղոք բե րող ան ձի պար-
տա կա նու թյու նը։ Այ դու հան դերձ, նշված պար տա կա նու թյան կա տա րումն անհ րա ժեշտ է 
միայն այն դեպ քում, երբ բո ղոք բե րող ան ձը կրում է պե տա կան տուրք վճա րե լու պար-
տա կա նու թյուն։ 

Նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով, ինչ պես նաև նկա տի ունե նա լով, որ կա տա րո ղա կան թեր թը 
կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու դի մում ներ կա յաց-
նե լու և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում այդ ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու 
օրենս դրա կան կա ռու ցա կար գի սահ ման ման նպա տա կը վերջ նա կան դա տա կան ակ տի 
կա տար ման ապա հո վումն է, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել նաև 
հետևյա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տը, ինչ պես նաև դա տա րա նի պա հանջ-
նե րը կա տար ման հա մար պար տա դիր են դրանց հաս ցեա տե րե րի հա մար և են թա կա են 
կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում:

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թեր թը տրվում է՝ 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 գա դրու թյուն նե րի 
հի ման վրա:

Սույն գոր ծով կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու դի մու մը ներ կա յաց նե լու՝ 07.08.2019 թվա կա նի դրու թյամբ գոր-
ծող խմբագ րու թյամբ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
24-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պա հան ջա տի րոջ կող մից կա տա րո ղա կան թերթ 
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ստա նա լու հա մար դի մում 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 կանգ նել: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ պա հան ջա տե րը բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին դի-
մու մը ներ կա յաց նում է կա տա րո ղա կան թերթ տա լու իրա վա սու թյուն ունե ցող դա տա րան՝ 
կցե լով դի մու մը պար տա պա նին ուղար կե լու մա սին ապա ցույց: Նույն մա սով սահ ման ված 
պա հան ջը չպահ պա նե լու դեպ քում ներ կա յաց ված դի մու մը չի քննարկ վում, որի մա սին դի-
մու մը ներ կա յաց րած ան ձը տե ղե կաց վում է ոչ ուշ, քան հա ջորդ օրը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 
մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը դի մու մը քննում է առանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու՝ դի-
մումն ստա նա լու օր վա նից հե տո՝ տաս նօր յա ժամ կե տում: Դի մու մի քննու թյան արդ յունք-
նե րով դա տա րա նը կա յաց նում է որո շում, իսկ 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի որո շու-
մը կա րող է բո ղո քարկ վել:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ փաս տել է, որ կա տա րո-
ղա կան թեր թի տրա մա դրու մը կոչ ված է կա տա րո ղա կան վա րույ թի մի ջո ցով ապա հո վե լու 
օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի կա տար ման գոր ծըն թա ցը, ինչն իր հեր թին 
հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով երաշ խա վոր ված ար դար դա-
տա քննու թյան իրա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը: Մաս նա վո րա պես՝ Մար դու իրա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին իրա վուն քի հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տում ամ րագրված ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քը կդառ նա վե-
րա ցա կան, եթե պե տու թյան իրա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ դա տա րա նի՝ ի վնաս 
կող մե րից մե կի կա յաց րած վերջ նա կան, պար տա դիր դա տա կան ակ տը մնա ան կա տար: 
Ավե լին, եթե Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վածն առանց պաշտ պա նու թյան թող նի, դա տա կան 
ակ տե րի ի կա տար ածու մը, ապա դա, հա վա նա բար, կհան գեց նի այն պի սի իրո ղու թյան, 
որ ան հա մա տե ղե լի կլի նի իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբունք նե րի հետ, որը պայ մա-
նա վոր վող պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վել են պահ պա նել Կոն վեն ցիան վա վե րաց նե լիս 
(տե՛ս Բուր դովն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.05.2002 թվա
կա նի վճի ռը, կետ 34, Հորնս բին ընդ դեմ Հու նաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
19.03.1997 թվա կա նի վճի ռը, կետ 40): 

Ըստ այդմ էլ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դի րը սահ մա նել է հա-
տուկ ըն թա ցա կարգ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն-
ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ դա տա րան տրվող դի մում նե րի հա մար: 
Մաս նա վո րա պես՝ պայ մա նա վոր ված այդ դի մում նե րի քննու թյան առանձ նա հատ-
կու թյամբ՝ տվյալ դի մու մի քննու թյան հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է առա վել սեղմ 
ժամ կետ՝ 10 օր, դի մու մը ստա նա լու օր վա նից՝ միա ժա մա նակ իրա վունք վե րա պա հե լով 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց բո ղո քար կե լու տվյալ գոր ծե րով կա յաց ված դա տա կան 
ակ տը (տվյալ դեպ քում՝ դա տա րա նի որո շու մը): ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև փաս-
տել է, որ վե րը նշված վա րույթն ան մի ջա կա նո րեն ուղղ ված չէ որևէ վե ճի լուծ մա նը կամ 
գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի պարզ մա նը: Տվ յալ դեպ քում դա տա րա նի օրի նա-
կան ուժի մեջ մտած վճռով գոր ծի քննու թյունն ար դեն իսկ ավարտ վել է և դա տա րա նի 
միակ գոր ծո ղու թյու նը 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 հար ցի պար զումն ու գնա հա տումն է: 
Այ սինքն՝ վե րը նշվա ծը վկա յում է, որ տվյալ վա րույ թի ըն թաց քում դա տա րա նի կող մից 
կա տար վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կրում են սահ մա նա փակ բնույթ, բա-
ցա կա յում է պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը, ըստ այդմ՝ նաև պե տա կան տուրք 
վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը: 

Վե րը նշվա ծի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն հետևու թյան, որ 
կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա-
կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մա դրե լու մա սին դի մում նե րով «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քով առ կա չէ պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը, որ պի-
սի պայ ման նե րում դի մող նե րի վրա չի կա րող դրվել վե րը նշված գոր ծե րով կա յաց ված 
դա տա կան ակ տը վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հա մար պե տա կան տուր քի 
վճար ման պար տա կա նու թյուն (տե՛ս «Ար մեն Տել» ՓԲԸի (ի րա վա հա ջորդ՝ «Վեոն Ար մե
նիա» ՓԲԸ) դի մու մը՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
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ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մա դրե լու պա հան ջի մա սին 
թիվ ԱՎԴ2/1116/03/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.07.2019 թվա
կա նի որո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 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 Դա տա րա նի 27.06.2018 թվա-
կա նի վճռով Բան կի հայ ցը բա վա րար վել է և վ ճիռն օրի նա կան ուժի մեջ է մտել 28.07.2018 
թվա կա նին (գ.թ. 45-49)։

Բան կը փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով 07.08.2019 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց-
րել Դա տա րան կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ-
կե տը հար գե լի հա մա րե լու, այն վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ տրա մա դրե լու 
մա սին (գ.թ. 57-62)։

Դա տա րա նի 04.10.2019 թվա կա նի որոշ մամբ մերժ վել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ Բան կի 
դի մու մը։ 

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 18.11.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վե րա քննիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է եզ-
րա փա կիչ դա տա կան ակ տի դեմ, իսկ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ ոչ դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով սահ ման ված է 10.000 ՀՀ դրամ պե-
տա կան տուր քի գու մար, մինչ դեռ բո ղոք բե րո ղը չի վճա րել այդ գու մա րը և չի միջ նոր դել 
կի րա ռել պե տա կան տուր քի վճար ման գծով ար տո նու թյուն ներ: 

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի 
փաս տե րին և գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 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 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Բան կը վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քար կել է Դա-
տա րա նի 04.10.2019 թվա կա նի որո շու մը, որը կա յաց վել է կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար-
ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան թերթ 
տրա մա դրե լու վե րա բեր յալ դի մու մի քննու թյան արդ յուն քում: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա-
տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու և կա տա րո ղա կան 
թերթ տրա մա դրե լու վե րա բեր յալ դի մու մի քննու թյան արդ յուն քում առա ջին ատ յա նի 
դա տա րա նի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տի դեմ ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո-
քի հա մար պե տա կան տուր քը վճար ված չլի նե լը, ինչ պես նաև պե տա կան տուր քի գծով 
ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու-
թյու նը որևէ նշա նա կու թյուն չու նեն Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցի 
լուծ ման հա մար, քա նի որ Բան կը վե րը շա րադր ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա-
տեքս տում պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չու նի՝ բո ղո քարկ ման են թա-
կա դա տա կան ակ տի տե սա կով և հայց վող գոր ծո ղու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ պե տա կան 
տուր քի վճար ման օբ յեկ տի բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան հիմն կեր պով վե րա-
դարձ րել է Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը՝ վեր ջի նիս զրկե լով Դա տա րա նի 04.10.2019 թվա-
կա նի որո շու մը վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, միա ժա-
մա նակ սահ մա նա փա կե լով նրա՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով և 
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քը՝ արդ յուն քում թույլ տա լով այն պի սի դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա-
րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
կող մից թույլ է տրվել «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի խախ տում, 
որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, քա նի որ ոչ իրա վա չա փո րեն վե-
րա դարձ նե լով Բան կի վե րա քննիչ բո ղո քը՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը սահ մա նա փա կել 
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է Բան կի՝ բո ղո քարկ ման իրա վուն քի իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը՝ արդ յուն քում 
զրկե լով վեր ջի նիս վե րա դաս դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քից:

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 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի և 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 18.11.2019 թվա կա նի «Վե-
րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 18.11.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» որո շու մը:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան  
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/4950/02/16  
 2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/4950/02/16
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ն. Կա րա պետ յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Պետ րոս յան 

Տ. Նա զար յան

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

2020 թվա կա նի օգոս տո սի 27-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ 

Սու սան նա Սարգս յա նի և Վե նե րա Գալստ յա նի վճռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րա քննիչ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա րա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» 13.08.2019 
թվա կա նի որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ար տակ, Վե նե րա Գալստ յան նե րի ընդ դեմ Ար թուր 
Ան դրեաս յա նի, վե ճի առար կա յի նկատ մամբ ինք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր-
րորդ ան ձինք Աս յա Գևորգ յա նի, Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քի նո տար Օսան Հա-
կոբ յա նի՝ 08.08.2012 թվա կա նին Նոր Նորք նո տա րա կան տա րած քում Վե նե րա Գալստ յա-
նի կող մից տրված հայ տա րա րու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու, ան վա վե րու թյան հետևանք-
նե րը կի րա ռե լու և պայ մա նագ րից ծա գած գրա վի իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը վե-
րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա 

Սարգս յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Վե նե րա Գալստ յա նի կող մից Նոր Նորք 
նո տա րա կան տա րած քում 08.08.2012 թվա կա նին տրված հայ տա րա րու թյու նը, կի րա-
ռել անվա վե րու թյան հետևանք և վե րա կանգ նել Վե նե րա Գալստ յա նի՝ Երևան քա ղա քի 
Փա փազ յան 11-րդ շեն քի թիվ 60 բնա կա րա նի նկատ մամբ 27.07.2010 թվա կա նի գրա վի 
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իրա վուն քը և 29.07.2010 թվա կա նի հի փո թե քի պայ մա նագ րից ծա գած իրա վուն քի պե տա-
կան գրան ցու մը։

Երևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ներ սիս յան) 31.10.2017 թվա կա նի վճռով հայ ցը 
մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ս. Մի քա յել յան, Ա. Սմ-
բատ յան, Հ. Ե նոք յան) 29.03.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Սարգս յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Երևան քա-
ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա-
տա րա նի 31.10.2017 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և գործն ուղարկ վել է Երևան քա ղա քի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան։

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ե. Ե սո յան) (այ-
սու հետ՝ Դա տա րան) 08.05.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ս. Թո րոս յան, Ն. Բար-
սեղ յան, Ա. Խա ռատ յան) 01.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
վել է: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Ս. Թո րոս յան, Ն. Բար-
սեղ յան, Ա. Մկրտչ յան) 18.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քը կրկին վե րա-
դարձ վել է: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
13.08.2019 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել է: 

Վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ 
Սու սան նա Սարգս յա նը և Վե նե րա Գալստ յա նը: 

Վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի 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 հիշ յալ հիմ-
նա վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
372րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ կե տը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նը եր կու ան գամ ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղոք ներն ըստ էու թյան չի 
քննել և որո շում չի կա յաց րել, այ սինքն՝ բո ղոք նե րում ներ կա յաց ված հիմ քերն ու հիմ նա-
վո րում նե րը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի կող մից քննարկ ման առար կա 
չեն դարձ վել: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տը, ին չը սահ մա նա փա կել է հայց վոր նե րի՝ 
ար դար դա տա քննու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս հան դի սա ցող բո ղո քարկ ման և դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան իրա վունք նե րը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 13.08.2019 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/4950/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե րա քննիչ 
բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը և գործն ուղար կել Վե րա քննիչ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա րան ըստ էու թյան քննու թյան»:

2.1. Վե նե րա Գալստ 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 քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

372րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 3րդ կե տը:
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 րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա րա նը եր կու ան գամ ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղոք ներն ըստ էու թյան չի 
քննել և որո շում չի կա յաց րել, այ սինքն՝ բո ղոք նե րում ներ կա յաց ված հիմ քերն ու հիմ նա-
վո րում նե րը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի կող մից քննարկ ման առար կա 
չեն դարձ վել: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տը, ին չը սահ մա նա փա կել է հայց վոր նե րի՝ 
ար դար դա տա քննու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս հան դի սա ցող բո ղո քարկ ման և դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան իրա վունք նե րը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 13.08.2019 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/4950/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե րա քննիչ 
բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին որո շու մը և գործն ուղար կել Վե րա քննիչ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա րան ըստ էու թյան 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 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 
394-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ 
այն է՝ 

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող 
է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե-
սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի կի րառ ման կա պակ ցու թյամբ առ կա է իրա վուն քի 
զար գաց ման խնդիր,

2) առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ-
տում այն հիմ նա վոր մամբ, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի այն պի սի 
խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

 Սույն վճռա բեկ բո ղոք նե րի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա
ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե վե րա քննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու մա սին ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի որո շու մը կա րո՞ղ է 
արդ յոք դիտ վել բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա
տա րա նի կող մից ար դեն իսկ կա յաց ված որո շում:

Հաշ վի առ նե լով, որ սույն գոր ծով Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ Սու սան նա Սարգս յա նի ներ կա յաց րած վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը և հիմ նա վո րում նե րը 
և Վենե րա Գալստ յա նի ներ կա յաց րած վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քը և հիմ նա վո րում նե րը, ըստ 
էու թյան, նույ նա բո վան դակ են, Վճռա բեկ դա տա րա նը նպա տա կա հար մար է հա մա րում 
դրանց ան դրա դառ նալ ներ քո շա րադր յալ ընդ հա նուր պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք։



678 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 
հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզբուն քի հա մա ձայն՝ պետք 
է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (երկ րորդ ատ յա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի (ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան) ցան կա ցած որոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյուն: Այ սինքն՝ առա ջին ատ յա նի դա տա կան ակ տե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս-
կո ղու թյու նը պետք է իրա կա նաց վի այն պես, որ պես զի հնա րա վո րինս ապա հով վի դա-
տա վա րա կան օրեն քով սահ ման ված կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա դաս դա տա րա նի կող մից (երկ րորդ ատ յա նի դա-
տա րան): Այն է՝ երբ պե տու թյան դա տա կան հա մա կարգն ունի եռաս տի ճան կա ռուց վածք, 
ան ձը պետք է ունե նա առնվազն եր կու ատ յա նում լսված լի նե լու իրա վունք: Հետևա բար 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան նե րի կող մից չեն կա րող այն պի սի ձևա կան 
խո չըն դոտ ներ ստեղծ վել, որոնց արդ յուն քում կա րող է խախտ վել ան ձանց՝ դա տա կան 
ակ տի՝ օրեն քով նա խա տես ված կար գով վե րա նայ ման իրա վուն քը (տե՛ս Ժան նա Տեր յանն 
ընդ դեմ Վա հան Տեր յա նի և Վա հան Տեր յանն ընդ դեմ Ժան նա Տեր յա նի թիվ ԵԱՆԴ/0563/02/16 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի որո շու մը): 

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 նա դրու թյան և Կոն վեն ցիա յի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ-
րագրված՝ ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղա դրիչ 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 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 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): 

Ըստ Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա-
տա րան) նա խա դե պա յին իրա վուն քի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը խա թար-
վում է այն դեպ քում, երբ օրենս դրա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռա յել իրա վա կան 
որո շա կիու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման նպա տակ նե րին և 
խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել իրա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ըստ էու-
թյան քննու թյա նը (տե՛ս Dumitru Gheorghe v. Romania գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, կետ 28):

Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված մեկ այլ դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ 
պե տու թյու նը դա տա րան դի մե լու իրա վուն քից օգտ վե լու հա մար կա րող է սահ մա նել որո-
շա կի պայ ման ներ, «...պար զա պես պե տու թյան կող մից 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 լիու-
թյան իրա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ իրա վուն քի բուն էու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա-
նա փա կու մը չի հա մա պա տաս խա նի Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին, եթե այն 
չհե տապն դի իրա վա չափ նպա տակ, և եթե կի րառ ված մի ջոց նե րի ու հե տապնդ վող նպա-
տա կի միջև չլի նի հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն» (տե՛ս Խալ ֆաուին 
ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.03.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 36):

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օրենս դի րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի «Դա տա կան ակ տե րի բո ղո քար կու մը վե րա քննու թյան կար գով» 
վեր տա ռու թյամբ 53-րդ գլ խում, վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու իրա վուն քի իրաց ման կարգն 
ու պայ ման նե րը սահ մա նե լու հետ միա ժա մա նակ ամ րագ րել է ներ կա յաց ված վե րա քննիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու, ըն դու նու մը մեր ժե լու և վա րույթ ըն դու նե լու հիմ քե րը: Այ սինքն, 
օրենս դի րը սահ մա նել է այն իրա վա կան հետևանք նե րը, որոնք վրա են հաս նում կախ ված 
այն հան գա ման քից, թե որ քա նով է վե րա քննիչ բո ղոք բե րած անձն իր վե րա քննիչ բո ղո-
քարկ ման իրա վունքն իրա կա նաց րել օրեն քին հա մա պա տաս խան: Ըստ այդմ էլ՝ ներ կա-
յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի նկատ մամբ կա րող են կա յաց վել տար բեր դա տա վա րա կան 
հետևանք ներ ունե ցող որո շում ներ՝ վե րա քննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո-
շում, վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որո շում կամ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու մա սին որո շում:
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Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, եթե՝

1) չեն պահ պան վել նույն օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը.
2) վե րա քննիչ 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 թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին.
3) մինչև վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո շում 

կա յաց նե լը բո ղոք բե րած ան ձից դի մում է ստաց վել այն հետ վերց նե լու մա սին.
4) բո ղոք բե րող ան ձի կող մից ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ-

գե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու միջ նոր դու թյուն, որը մերժ վել է.
5) վե րա քննիչ բո ղոք է բեր վել մե կից ավե լի դա տա կան ակ տե րի դեմ:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-

մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ ման մեջ նշվում են բո ղո քում 
թույլ տրված խախ տում նե րը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ-
քե րով վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե-
րը վե րաց նե լու ու որո շումն ստա նա լուց հե տո՝ վճռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օր յա 
ժամ կե տում, իսկ վճար ման կար գա դրու թյան կամ որոշ ման դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 
եռօր յա ժամ կե տում սահ ման ված կար գով կրկին վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ-
քում այն հա մար վում է վե րա քննիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբնա կան ներ կա յաց ման 
օրը։ Կր կին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քում առ կա խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա-
մար նոր ժամ կետ չի տրվում։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, եթե բո ղո քում նշված հիմ-
քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տին հա ման ման հիմք առ-
կա է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի «Դա տա կան ակ տե րի բո ղո-
քար կու մը վճռա բե կու թյան կար գով» վեր տա ռու թյամբ 55-րդ գլ խում, որի 396-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վճռա բեկ բո ղո քը թողն վում է առանց քննու թյան, եթե 
բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա-
յաց րել: Ընդ որում հա ման ման կար գա վո րում է սահ ման ված եղել նաև 17.06.1998 թվա կա-
նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նից ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 թվա կա նից ուժը կորց-
րած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի (այ սու հետ՝ Նախ կին օրենս գիրք) 
233.1-րդ հոդ վա ծով: Մաս նա վո րա պես, նշված հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
վճռա բեկ բո ղո քը թողն վում է առանց քննու թյան, եթե բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր-
ծով վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել։

Հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան են թար կե լով վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ վա րույթ նե րում 
առ կա վե րը նշված կար գա վո րու մը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ չնա յած եր-
կու վա րույթ նե րում առ կա է նույ նան ման հիմ քը (կապ ված ներ կա յաց ված վե րա քննիչ կամ 
վճռա բեկ բո ղոք նե րի հետ), այն է՝ բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ կամ 
վճռա բեկ ատ յանն ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել, այ դու հան դերձ տար բեր են այդ հիմ-
քով վրա հաս նող դա տա վա րա կան հետևանք նե րը: Այս պես, եթե այդ հիմքն առ կա է վե-
րա քննիչ ատ յա նում, ապա վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը են թա կա է մերժ ման, իսկ եթե 
այն առ կա է վճռա բեկ ատ յա նում, ապա վճռա բեկ բո ղո քը թողն վում է առանց քննու թյան: 
Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ եր կու դեպ քում էլ, այն 
է՝ և՛ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին որո շում կա յաց նե լու, և՛ վճռա բեկ բո-
ղոքն առանց քննու թյան թող նե լու մա սին որո շում կա յաց նե լու, վե րա քննիչ և (կամ) վճռա-
բեկ բո ղոք նե րի ըստ էու թյան քննու թյուն չի կա տար վում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև հա վե լել, որ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա-
տա րա նը, իր 18.04.2017 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1363 որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով Նախ կին 
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օրենսգրքի 233.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի սահ մա նա դրա կա նու թյա նը, ինչ պես 
նաև այն հար ցին, թե արդ յո՞ք վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ՀՀ վճռա բեկ դա-
տա րա նի որո շու մը կա րող է դիտ վել բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի ար դեն իսկ կա յաց րած որո շում, ար ձա նագ րել է հետևյա լը. «(…) վճռա բեկ 
բո ղոք նե րի վե րա բեր յալ (բա ցի մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման դեպ քե րից) 
Վճռա բեկ դա տա րա նը կա յաց նում է եր կու տե սա կի որո շում ներ:

Առա ջինն այն որո շում ներն են, որոնք կա յաց վում են առանց բո ղոքն ըստ էու թյան քննե
լու: Դ րանք են՝

1) բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին (օ րենսգրքի 233րդ հոդ ված),
2) բո ղոքն առանց քննու թյան թող նե լու մա սին (օ րենսգրքի 233.1րդ հոդ ված),
3) բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին (օ րենսգրքի 233.2րդ հոդ ված),
4) բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին (օ րենսգրքի 234րդ հոդ ված):
Երկ րորդն այն որո շում ներն են, որոնք Վճռա բեկ դա տա րա նը կա յաց նում է բո ղո քը վա

րույթ ըն դու նե լու և  քննե լու արդ յուն քում՝ իրաց նե լով օ րենսգրքի 240րդ հոդ վա ծով սահ ման
ված իր լիա զո րու թյուն նե րը:

Հարկ է նշել, որ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին, բո ղոքն առանց քննու թյան թող նե լու 
մա սին և բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո շում նե րը, ի տար բե րու թյուն մյուս որո շում
նե րի, չեն կա յաց վում հա նուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան: Ն ման որո շում ներ կա յաց նե
լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա դառ նում բո ղո քում նշված հիմ քե րի քննարկ մա նը:

Ըստ օ րենսգրքի 226րդ հոդ վա ծի՝ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հիմ քերն են՝
1) դա տա կան սխա լը՝ նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան իրա վուն քի այն պի սի խախ տու

մը, որը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա.
2) նոր երևան եկած կամ նոր հան գա մանք նե րը:
Այդ առու մով ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վճռա բեկ դա տա

րա նի կող մից բո ղոքն առանց քննու թյան թող նելն այն հիմ քով, որ բո ղո քում նշված հիմ քով 
նույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել, չի վե րա բե րում վճռա բեկ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ մանն այն պատ ճա ռով, որ վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ
նե լու մա սին որոշ մամբ չի կա րող ան դրա դարձ կա տար վել վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րին, քա նի 
որ դա տա վա րու թյան տվյալ փու լում դրանք գոր ծի քննու թյան առար կա չեն դառ նում:

«Բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա
յաց րել» ձևա կերպ ման վե րա բեր յալ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է իրա
վա կան դիր քո րո շում իր ՍԴՈ709 որոշ ման մեջ, այն է՝ «ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը 
գտնում է, որ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 407րդ հոդ վա ծի՝ վի ճարկ վող 4րդ մա
սում տեղ գտած դրույ թը, հա մա ձայն որի՝ բո ղո քը թողն վում է առանց քննու թյան, եթե վճռա
բեկ դա տա րանն այդ բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել, 
իրա վա զոր պա հանջ է, քան զի բո ղոքն առանց քննու թյան թող նե լու նման հիմ քի նա խա տե
սու մը կոչ ված է բա ցա ռե լու կրկին ան դրա դառ նալ այն պի սի հար ցե րի քննու թյա նը, ո րոնց կա
պակ ցու թյամբ ար դեն իսկ վճռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է իր իրա վա կան դիր քո րո շու
մը, երբ ի հայտ չեն եկել նոր հան գա մանք ներ:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 407րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սում օգ տա գործ վող՝ 
«բո ղո քում նշված հիմ քով» և «նույն գոր ծով» ձևա կեր պում նե րը են թա դրում են, որ նույ նաբ
նույթ է հա մար վում կրկին ներ կա յաց ված այն բո ղո քը, որում նույն դի մո ղը միևնույն առար կա
յի վե րա բեր յալ նույն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով ներ կա յաց ված բո ղո քի հի ման վրա ձգտում 
է հաս նել նպաս տա վոր որոշ ման»:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի՝ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րից ակն
հայտ է, որ խոս քը վճռա բեկ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցե րի վե րա բեր յալ ար տա հայտ ված 
որոշ ման մա սին է, քան զի Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը հստակ շեշ տել է՝ «ո րոնց կա պակ
ցու թյամբ ար դեն իսկ վճռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է իր իրա վա կան դիր քո րո շու մը, 
երբ ի հայտ չեն եկել նոր հան գա մանք ներ»:

Ավե լին, ըստ Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղոքն առանց 
քննու թյան պետք է թող նի այն դեպ քում, երբ ար դեն իրաց վել է վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու ան ձի 
իրա վուն քը, և բո ղո քում ներ կա յաց ված հար ցե րի առնչու թյամբ վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն 
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իսկ որո շում է կա յաց րել: Հա կա ռակ դեպ քում, գոր ծին մաս նակ ցող տար բեր ան ձանց կող
մից ինք նու րույն, սա կայն նույն հիմ քով բո ղոք բե րե լու պա րա գա յում, եթե որևէ մե կի՝ վե րա
դարձ նե լուց հե տո նոր թե րու թյուն նե րով ներ կա յաց ված բո ղո քի վե րա բեր յալ կա յաց վի բո ղոքն 
առանց քննու թյան թող նե լու մա սին որո շում այն հիմ նա վոր մամբ, որ բո ղո քում նշված հիմ
քով նույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել, ապա հա ջորդ բո
ղո քա բեր նե րի՝ նույն հիմ քով ներ կա յաց րած բո ղոք նե րը նույն պես պետք է թողն վեն առանց 
քննու թյան, քա նի որ կհա մար վի, որ ներ կա յաց ված հիմ քով ար դեն իսկ առ կա է Վճռա բեկ 
դա տա րա նի որո շու մը: Ն ման իրա վի ճա կը դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի լուրջ 
սահ մա նա փա կում կհան դի սա նա»:

Վե րոգրյալ հիմ նա վո րում նե րով ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը որո շել է, որ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրքի 233.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տը 
հա մա պա տաս խա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյանն այն պի սի 
սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյամբ, հա մա ձայն որի՝ վճռա բեկ բո ղո քը վե րա-
դարձ նե լու մա սին որո շու մը չի կա րող հա մար վել բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր-
ծով ար դեն իսկ կա յաց ված Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շում:

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի վե րոգրյալ 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև 09.04.2018 թվա կա նից 
ուժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ կե տի մեկ նա բան ման և կի րառ ման պա րա գա յում, քա նի որ վե րա քննիչ դա տա-
րա նի կող մից բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին որո շում կա յաց նե լու հա մար հիմք է նաև 
բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ար դեն իսկ որո շում 
կա յաց րած լի նե լու հան գա ման քը։

Ըստ այդմ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքում ամ րագրված վե րա քննիչ բո ղո քի վե րա դարձ ման կա-
նո նա կար գում նե րին, ին չից հետևում է, որ նախ՝ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ ման 
մեջ նշվում են բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե րը, որոնք նույն օրենսգրքով սահ ման-
ված ժամ կետ նե րում վե րաց նե լուց հե տո վե րա քննիչ բո ղո քը կա րող է կրկին ներ կա յաց վել 
վե րա քննիչ դա տա րան:

Հարկ է նշել, որ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որո շու մը, ի տար բե րու-
թյուն վճռի դեմ բեր ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յունք նե րով կա յաց րած որոշ-
ման, չի կա յաց վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան անու նից: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 363-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-
տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հիմ քերն են՝

1) նյու թա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տու մը կամ սխալ կի րա ռու մը,
2) դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րի խախ տու մը կամ սխալ կի րա ռու մը,
3) նոր երևան եկած կամ նոր հան գա ման քը:
Այդ առու մով Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա-

դարձ նե լու մա սին որոշ մամբ որևէ ան դրա դարձ չի կա տար վում վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ-
քե րին, քա նի որ դա տա վա րու թյան տվյալ փու լում դրանք գոր ծի քննու թյան և/ կամ գնա-
հատ ման առար կա չեն դառ նում: Այլ կերպ ասած, վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին որո շու մը կա յաց վում է առանց բո ղոքն ըստ էու թյան քննե լու, որ պի սի պայ ման նե-
րում վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որո շում կա յաց նե լիս վե րա քննիչ դա-
տա րա նը չի ան դրա դառ նում բո ղո քում նշված հիմ քե րի քննարկ մա նը: Հետևա բար, բո-
ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ար դեն իսկ որո շում 
կա յաց րած լի նե լը չի վե րա բե րում վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ մա նը: 

Ըստ այդմ էլ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու մա սին որո շու մը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե-
լու հա մար, քա նի որ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու նման հիմ քի նա խա տե սու մը կոչ ված 
է բացա ռե լու այն պի սի հար ցե րի քննու թյա նը կրկին ան դրա դառ նա լը, որոնք վե րա քննիչ 
դատա րա նի կող մից ար դեն իսկ ըստ էու թյան քննու թյան և/ կամ գնա հատ ման առար կա 
են դար ձել: 
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Այ սինքն, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ կե տով սահ ման ված «բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա-
տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել» իրա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է վե-
րա քննիչ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցե րի առնչու թյամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան 
դիր քո րո շում պա րու նա կող որոշ մա նը, այ սինքն՝ այն որոշ մա նը, որով վե րա քննիչ դա-
տա րանն ար դեն իսկ իրա վա կան գնա հա տա կան է տվել վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րին: 
Հա կա ռակ մեկ նա բան ման դեպ քում, այն է՝ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 
որո շու մը, որ պես բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից 
ար դեն իսկ կա յաց րած որո շում դի տար կե լու պա րա գա յում, կրկին ներ կա յաց ված վե րա-
քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը բո լոր դեպ քե րում են թա կա կլի նի մերժ ման, քա նի որ կհա-
մար վի, որ բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա տա րանն ար դեն իսկ 
որո շում է կա յաց րել:

Ամ փո փե լով վե րագրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո ղո քում նշված 
հիմ քով նույն գոր ծով վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ար դեն իսկ որո շում կա յաց րած լի-
նե լու հան գա ման քը նա խա տե սե լով որ պես բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք՝ օրենս դի րը 
նկա տի է ունե ցել վա րույթ ըն դուն ված վե րա քննիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում կա-
յաց ված եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տե րը, հետևա բար վե րոգրյալ հիմ քով վե րա քննիչ դա-
տա րա նը կա րող է բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժել միայն այն դեպ քում, երբ իրաց վել է վե րա-
քննիչ բո ղոք բե րե լու ան ձի իրա վուն քը, և բո ղո քում ներ կա յաց ված հիմ քե րի վե րա բեր յալ 
վե րա քննիչ դա տա րանն ար դեն իսկ որո շում է կա յաց րել՝ ըստ էու թյան քննե լով վե րա քննիչ 
բո ղո քը:

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՝ Դա տա րա նի 08.05.2019 թվա կա նի վճռով հայ ցը 
մերժ վել է: 

Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Սարգս յա նի կող մից 
15.06.2019 թվա կա նին, փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով Դա տա րա նի վե րը նշված վճռի 
դեմ ներ կա յաց վել է վե րա քննիչ բո ղոք (հա տոր 6, գ.թ. 3-35)։ 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 01.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Ար տակ 
և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Սարգս յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « (…) կա յաց ված դա տա կան ակ տի դեմ վե-
րա քննիչ բո ղոք է բեր վել միայն 15.06.2019 թվա կա նին և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում 
բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին: Բա ցի այդ ի խախ տումն ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված կա-
նո նի՝ վե րա քննիչ բո ղո քին չի կցվել պե տա կան տուր քի վճա րու մը հա վաս տող ապա ցույց 
(ո րը տվյալ դեպ քում կազ մում է 20.000 ՀՀ դրամ), բա ցա կա յում է նաև պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ որևէ միջ նոր դու թյուն՝ (…): Բա ցի այդ վե րա-
քննիչ բո ղո քին չեն կցվել դրա օրի նա կը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ուղար կե լու փաս տը 
հա վաս տող ապա ցույց նե րը»: Միա ժա մա նակ վե րը նշված որոշ մամբ սահ ման վել է 15-օր-
յա ժամ կետ՝ որո շու մը ստա նա լուց հե տո 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 (հա տոր 6, գ.թ. 39)։

Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Սարգս յա նի կող մից 
13.07.2019 թվա կա նին, փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով կրկին ներ կա յաց վել է վե րա-
քննիչ բո ղոք (հա տոր 6, գ.թ. 57-97)։

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հայց-
վոր նե րի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը կրկին վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա-
նու թյամբ, որ «(…) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձը կրկին ներ կա յաց-
րել է վե րա քննիչ բո ղոք, որն էլ ի խախ տումն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի (…) անս տո րա գիր է (…)»: Նշ ված որոշ մամբ 
նաև ար ձա նագրվել է, որ « (…) նշված խախ տու մը թույլ է տրվել կրկին ներ կա յաց ված 
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վե րա քննիչ բո ղո քում, ուս տի (…) այդ խախ տու մը վե րաց նե լու հա մար նոր ժամ կետ չի կա-
րող տրա մադր վել» (հա տոր 6, գ.թ. 101)։

Հայց վոր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Սարգս յա նը 27.07.2019 թվա կա նին, փոս տա-
յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով, կրկին ներ կա յաց րել է վե րա քննիչ բո ղոք (հա տոր 6-րդ, գ.թ. 
120-148):

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 13.08.2019 թվա կա նի որոշ մամբ 27.07.2019 թվա կա նին ներ-
կա յաց րած վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
«Վե րա քննիչ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ 15.07.2019 թվա կա նին և 27.07.2019 թվա
կա նին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղոք նե րը ամ բող ջու թյամբ նույնն են, և  դրան ցում որևէ 
տար բե րու թյուն առ կա չէ: Ընդ որում, 15.07.2019 թվա կա նին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քը 
դրա նում մատ նանշ ված հիմ քե րով Վե րա քննիչ դա տա րա նի այլ դա տա կան կազ մի կող մից 
ար դեն իսկ վե րա դարձ վել է, և հաշ վի առ նե լով այդ բո ղո քը կրկին ներ կա յաց ված լի նե լու հան
գա ման քը՝ նոր ժամ կետ չի տրա մադր վել առ կա թե րու թյուն նե րը շտկե լու հա մար: Տվ յալ դեպ
քում Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտնում է, որ բո ղո քում նշված հիմ քով ար դեն իսկ Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը որո շում է կա յաց րել: Հետևա բար սույն բո ղո քի ըն դու նու մը են թա կա է մերժ ման» 
(հա տոր 6, գ.թ. 151-153)։

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի 
փաս տե րին և գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 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 ծով առա ջին և երկ րորդ ան գամ ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղոք նե րը 
ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 01.07.2019 թվա կա նի և 
18.07.2019 թվա կա նի որո շում նե րով վե րա դարձ վել են վե րա քննիչ բո ղոք բե րած ան ձի կող-
մից վե րա քննիչ բո ղոք ներն օրեն քով սահ ման ված ձևին և բո վան դա կու թյա նը հա մա պա-
տաս խան ներ կա յաց ված չլի նե լու հիմ քով:

Մաս նա վո րա պես, «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 01.07.2019 թվա կա-
նի որոշ ման ուսում նա սի րու թյու նից հետևում է, որ առա ջին ան գամ ներ կա յաց ված վե րա-
քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հիմ քով, մաս նա վո րա պես այն պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ, որ վե րա քննիչ բո ղո քը բեր վել է օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի խախտ մամբ և 
միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կել բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, ինչ պես 
նաև վե րա քննիչ բո ղո քին չի կցվել պե տա կան տուր քի վճա րու մը կա տա րե լու փաս տը հա-
վաս տող ապա ցույց և բա ցա կա յել է նաև պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա-
ռե լու վե րա բեր յալ որևէ միջ նոր դու թյուն, բա ցի այդ, վե րա քննիչ բո ղո քին չեն կցվել նաև 
դրա օրի նակ նե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ուղար կե լու փաս տը հա վաս տող ապա-
ցույց նե րը:

«Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 18.07.2019 թվա կա նի որոշ ման ուսում-
նա սի րու թյու նից հետևում է, որ վե րա քննիչ բո ղո քը երկ րորդ ան գամ վե րա դարձ վել է ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի և 371-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով, մաս նա վո րա պես այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ 
վե րա քննիչ բո ղոքն անս տո րա գիր էր:

Սույն գոր ծով Վե րա քննիչ դա տա րա նը, վե րա քննիչ բո ղոք նե րը վե րա դարձ նե լու մա-
սին ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված 01.07.2019 թվա կա նի 
և 18.07.2019 թվա կա նի որո շում նե րը դի տար կե լով որ պես բո ղո քում նշված հիմ քով ար դեն 
իսկ վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված որո շում ներ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի կի րառ մամբ մեր ժել է 
եր րորդ ան գամ բե րած վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել 
է այն հան գա ման քը, որ վե րա քննիչ բո ղոք նե րը վե րա դարձ նե լու մա սին վե րոգրյալ եր կու 
որո շում նե րով ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղոք նե րի ըստ էու թյան քննու թյուն չի կա տար-
վել, որ պի սի պայ ման նե րում նաև ան դրա դարձ չի կա տար վել և չէր կա րող կա տար վել վե-
րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րին և հիմ նա վո րում նե րին, նկա տի ունե նա լով, որ դա տա վա րու-
թյան տվյալ փու լում դրանք գոր ծի քննու թյան առար կա չեն դառ նում: 
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Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա-
րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 3-րդ կե տը, 13.08.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու 
մա սին» որոշ մամբ ոչ իրա վա չա փո րեն է մեր ժել Ար տակ և Վե նե րա Գալստ յան նե րի ներ-
կա յաց րած վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը՝ վեր ջին նե րիս զրկե լով Դա տա րա նի վճի ռը վե-
րա քննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, միա ժա մա նակ սահ մա նա փա-
կե լով նրանց՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով և Կոն վեն ցիա յի 6-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը: Արդ-
յուն քում՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ է տրվել այն պի սի դա տա կան սխալ, որը 
խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը: 

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 13.08.2019 
թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե 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 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի և 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու 
հա մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղոք նե րը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 13.08.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» 
որո շու մը։

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 685

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Ս նան կու թյան գործ թիվ ՍնԴ/0104/04/19  
2020թ.

Ս նան կու թյան գործ թիվ ՍնԴ/0104/04/19
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա.  Պետ րոս յան
Դա տա վոր ներ՝ Ա. Սմ բատ յան

Հ. Ե նոք յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող և զե կու ցող Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի մա յի սի 15-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ըստ դի մու մի ՀՀ պե տա կան եկա մուտ նե րի կո մի-

տեի (այ սու հետ՝ Կո մի տե) դի մու մի՝ Ամալ յա Բեգ լար յա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին, սնան կու թյան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 06.08.2019 
թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» որոշ ման դեմ Կո մի տեի ներ կա-
յա ցու ցիչ Ար ման Մ նա ցա կան յա նի բե րած վճռա բեկ բո ղո քը, 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կո մի տեն պա հան ջել է Ամալ յա Բեգ լար յա նին ճա նա չել սնանկ:
ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Թադևոս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

05.03.2019 թվա կա նի վճռով դի մու մը բա վա րար վել է: 
Դա տա րա նի 26.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հաս տատ վել է Ամալ յա Բեգ լար յա նի 

պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը։
ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա-

րան) 06.08.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» որոշ մամբ՝ 
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Դա տա րա նի 26.06.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ Կո մի տեի ներ կա յաց րած վե րա քննիչ բո-
ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո մի տեի 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 քը, 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 

1ին հոդ վա ծի 2րդ մա սը, 114րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 115րդ հոդ վա ծի 1ին և 2րդ մա սե րը, 
116րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը, մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու
թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 1ին հոդ վա ծը, 20րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է 

էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար։
Վե րա քննիչ դա տա րա նն որ պես վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու իրա վա կան հիմք 

հղում է կա տա րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 330-րդ հոդ վա ծին, 
որի արդ յուն քում եզ րա հան գել է, որ սնան կու թյան գոր ծե րով պար տա տե րե րի պա հանջ նե-
րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին Դա տա րա նի որոշ ման դեմ Կո մի տեն վե րա-
քննիչ բո ղոք կա րող էր ներ կա յաց նել յո թնօր յա ժամ կե տում, ինչն ան հիմն է և հա կա սում է 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին և մինչև 
15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծին։

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Կո մի տեն վե րա քննիչ բո ղո քը ներ կա յաց-
րել է Դա տա րա նի որոշ ման եզ րա փա կիչ մա սով նա խա տես ված և օրեն քով սահ ման ված 
15-օրյա ժամ կե տի պահ պան մամբ։

Վե րա քննիչ դա տա րա նը որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում սխալ է նշել նաև 
Դա տա րա նի որո շու մը Կո մի տե մուտ քագրվե լու ամ սա թի վը, այն է՝ 09.07.2019 թվա կան, 
մինչ դեռ Դա տա րա նի որո շու մը մուտ քագրվել է Կո մի տե 04.07.2019 թվա կա նին։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 06.08.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե 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 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 394-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 
ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար 
և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո-
րո շում նե րը՝ սնան կու թյան վա րույ թում կա յաց վող մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո-
քարկ ման և սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման 
հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րը հաշ վար կե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր-
յալ, կա րող են էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ 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 հարկ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քով նա խա տես ված տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար սահ ման ված 
ժամ կետ նե րը հաշ վար կե լու կար գին, ինչ պես նաև հար ցադր մանն առ այն, թե որ իրա վա կան 
ակտն է են թա կա կի րառ ման սնան կու թյան վա րույ թում կա յաց վող մի ջանկ յալ դա տա կան 
ակ տե րի բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը հաշ վա կե լիս:
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ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, երբ 
որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան 
ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 
հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզբուն քի հա մա ձայն՝ պետք 
է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (երկ րորդ ատ յա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի (ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան) ցան կա ցած որոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում երաշ խա-
վոր ված են ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան հիմ նա կան 
իրա վունք նե րը, որոնց կարևոր բա ղա դրիչ նե րից մե կը 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: 

Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա-
րան) նա խա դե պա յին իրա վուն քի հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րին վե րա բե րող 
նոր մերն ան կաս կած սահ ման ված են ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման և 
իրա վա կան որո շա կիու թյան սկզբուն քի ապա հով ման նպա տա կով, սա կայն հիշ յալ նոր մե-
րը կամ դրանց կի րա ռու մը չպետք է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին զրկեն իրենց իրա վուն քի 
իրա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից (տե՛ս Pérez de Rada Cavanilles v. Spain գոր ծով Եվ րո
պա կան դա տա րա նի 28.10.1998 թվա կա նի վճի ռը, կետ 45): Որ պես զի դա տա րա նի մատ չե-
լիու թյան իրա վուն քը լի նի արդ յու նա վետ, ան ձը պետք է իր իրա վունք նե րի իրա կա նաց-
մա նը մի ջամ տող իրա վա կան ակ տը վի ճար կե լու հստակ և իրա կան հնա րա վո րու թյուն 
ունե նա (տե՛ս Bellet v. France գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 04.12.1995 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 36, Մա մի կոն յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 16.03.2010 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 25):

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան գոր ծե րի վա րումն իրա կա նաց-
վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օրենսգրքով և նույն օրեն քով սահ ման ված 
կար գով: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ եթե նույն օրեն քով սահ ման ված են այլ կա նոն-
ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս-
գրքով, ապա սնան կու թյան գոր ծի քննու թյունն իրա կա նաց վում է նույն օրեն քով սահ ման-
ված կա նոն նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն՝ նույն օրենսգրքով սահ ման ված կա նոն նե րը կի րա ռե լի են (…) սնան կու թյան գոր ծի 
վար ման և  դրա շրջա նա կում առան ձին քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի քննու թյան նկատ մամբ, 
եթե այլ բան նա խա տես ված չէ «Ս նան կու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օրեն քով:

Վե րոգրյալ իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ մինչև 15.04.2020 
թվա կա նը գոր ծող իրա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն՝ դա տա րան նե րում սնան կու թյան 
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գոր ծե րի վա րումն իրա կա նաց վում էր ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով, 
ՀՀ դա տա կան օրենսգրքով և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով: 
Ընդ որում, սնան կու թյան վա րույ թի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի նոր մե րը կի րառ վում են այն քա նով, որ քա նով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի նոր մե րով այլ կա նոն ներ նա խա տես ված չեն: Այ սինքն՝ այն պա րա գա յում, երբ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի նոր մե րով նա խա տես ված է այլ կա նոն, 
սա կայն «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի նոր մե րը նշված հան գա ման քի նկատ մամբ 
սահ մա նել են այլ մո տե ցում ներ, ապա պետք է կի րառ վի մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր-
ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի դրույ թը: Նշ ված կա նո նը վե րա-
բե րում է նաև սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում կա յաց վող դա տա կան ակ տե րի 
տե սակ նե րը և  դրանց բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը որո շե լուն:

Ան դրա դառ նա լով սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում կա յաց վող դա տա կան ակ տե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց ված որո շում-
նե րից մե կում նշել է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրենքն ինչ պես նա խորդ, այն պես 
էլ գոր ծող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյան կար գա վո րում նե րի պայ-
ման նե րում չի տա րան ջա տում սնան կու թյան վա րույ թում կա յաց վող դա տա կան ակ տե րի 
տե սակ նե րը, այլ միայն 17.1-րդ հոդ վա ծով սահ մա նում է, որ դա տա րա նի՝ սնան կու թյան 
գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը (ո րո շում նե րը, վճիռ նե րը) օրի նա կան 
ուժի մեջ են մտնում հրա պա րակ ման պա հից, ինչ պես նաև 20-րդ հոդ վա ծով սահ մա նում 
է սնան կու թյան գոր ծի ըն թաց քում կա յաց ված ակ տե րի բո ղո քարկ ման հետևյալ կար գը.

Այս պես, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նի՝ սնան կու թյան գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը կա րող են բո-
ղո քարկ վել վե րա քննու թյան կար գով։ Վե րա քննիչ բո ղոք կա րող է բեր վել այդ ակ տի օրի-
նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո՝ 15-օր յա ժամ կե տում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ 
դա տա րա նը ժամ կե տի բաց թո ղու մը հա մա րում է հար գե լի։ 

Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում 
կա յաց վող որո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել դրանք կա յաց վե լուց հե տո՝ 15-օր յա ժամ-
կե տում, վե րա քննու թյան կար գով, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա տա րա նը ժամ-
կե տի բաց թո ղու մը հա մա րում է հար գե լի։

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա-
տե լու մա սին դա տա րա նի որո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա-
կիո րեն՝ առան ձին պա հանջ նե րի մա սով (...):

Բա ցի նշված կար գա վո րում նե րից, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը որո շա կի ակ-
տե րի դեպ քում սահ մա նում է բո ղո քարկ ման այլ ժամ կետ ներ (օ րի նակ՝ սնան կու թյան դի-
մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին կամ դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին որո շում նե րի 
դեպ քում):

17.06.1998 թվա կա նին ըն դուն ված, 01.01.1999 թվա կա նին ուժի մեջ մտած և 09.04.2018 
թվա կա նին ուժը կորց րած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի (այ սու-
հետ՝ Նախ կին օրենս գիրք) կար գա վոր ման պայ ման նե րում ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա-
տա րա նը, 11.01.2011 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-932 որոշ մամբ կարևո րե լով «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քում օգ տա գործ ված՝ «սնան կու թյան գործ» հաս կա ցու թյան սահ մա-
նա դրաի րա վա կան իմաս տի բա ցա հայտ ման, կի րառ ման պրակ տի կա յում դրսևոր ված 
մո տե ցում նե րի գնա հատ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես նաև այն, թե որ իրա վա-
կան ակ տով կամ ակ տե րով սահ ման ված կա նոն ներն են են թա կա կի րառ ման սնան-
կու թյան գոր ծե րով դա տա վա րա կան կար գի նկատ մամբ, ար ձա նագ րել է, որ Նախ կին 
օրենսգրքի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի՝ վե րը նշված դրույթ նե րի հա մադր ված 
վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ սնան կու թյան գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի հա մա պա տաս խան նոր մե րը կի րառ վում են 
միայն այն մա սով, որով տվյալ դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյու նը կար գա վոր ված չէ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով: ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը միա ժա մա-
նակ ար ձա նագ րել է, որ հաշ վի առ նե լով սնան կու թյան գոր ծի բա ղա դրա տարր հան-
դի սա ցող առան ձին վա րույթ նե րի բնույ թը, առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սնան կու թյան 
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գոր ծի ըն թաց քի վրա դրանց ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը՝ օրենս դի րը նշված վա րույթ-
նե րից առանձ նաց րել է եր կու սը, և միայն այդ վա րույթ նե րով կա յաց ված դա տա կան 
ակ տերն է դի տար կել որ պես վեճն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տեր: Խոս քը վե-
րա բե րում է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վա-
րույ թին, որի ըն թաց քում դա տա րա նը կա յաց նում է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու 
մա սին վճիռ կամ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու դի մու մը մեր ժե լու մա սին վճիռ, 
և սնան կու թյան գործն ավար տե լու վե րա բեր յալ վա րույ թին: Օրենս դի րը սնան կու թյան 
գոր ծի բա ղա դրա տարր հան դի սա ցող մի շարք առան ձին վա րույթ նե րի շար քում իրա-
վա չա փո րեն առանց քա յին նշա նա կու թյուն է վե րա պա հել պար տա պա նին սնանկ ճա-
նա չե լու և սնան կու թյան գործն ավար տե լուն ուղղ ված վա րույթ նե րին: Մ նա ցած բո լոր 
վա րույթ նե րը, այդ թվում՝ ժո ղո վի որո շում նե րի և սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար-
չի գոր ծո ղու թյուն նե րի բո ղո քարկ ման վա րույթ նե րը, հան դի սա նում են պար տա պա-
նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին օրի նա կան ուժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի իրա վա-
կան հետևանք նե րը, որոնք կա րող են ծա գել պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 
վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո մինչև սնան կու թյան գործն ավար տե լու մա-
սին վճռի կա յա ցու մը:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով սնան կու թյան գոր ծի ըն-
թաց քում կա յաց վող մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քար կե լիու թյա նը, նշել է, որ 
օրենս դի րը, ել նե լով սնան կու թյան գոր ծի մաս կազ մող առան ձին վա րույթ նե րի բնույ թից, 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, սնան կու թյան գոր ծի ըն թաց քի վրա դրանց ազ դե ցու թյան 
աս տի ճա նից, սնան կու թյան գոր ծում նե րառ վող առան ձին վա րույթ նե րով կա յաց վող մի-
ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի մի մա սի հա մար է սահ մա նել բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու-
թյուն: Այդ ակ տերն իրենց բնույ թով այն պի սին են, որ կա րող են կա սեց նել կամ խո չըն դո-
տել պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջով դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն-
քի իրաց ման ըն թաց քը, սնան կու թյան գոր ծի քննու թյան հնա րա վո րու թյու նը, այն է՝ դի մու-
մի ըն դու նու մը մեր ժե լու, դի մու մը վե րա դարձ նե լու, պար տա պա նի մոտ ստուգ ման կամ 
ուսում նա սի րու թյան իրա կա նա ցու մը թույ լատ րե լու, պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը 
հաս տա տե լու, պա հան ջի, պա հան ջի փո փո խու թյան դեմ առար կու թյուն նե րը քննար կե լու 
արդ յուն քում պա հան ջի չա փը, օրի նա կա նու թյու նը, առաջ նա հեր թու թյու նը և ապա հով վա-
ծու թյու նը որո շե լու, սնանկ ճա նաչ ված ան ձի գույքն օտա րե լու թույլտ վու թյուն տա լու, պա-
հան ջը սահ ման ված ժամ կե տում չներ կա յաց նե լու պատ ճառ նե րի հար գե լիու թյու նը որո շե-
լու մա սին որո շում նե րը:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը գտել է, որ օրենս դրի կող մից իրա վա չափ մո տե-
ցում է ցու ցա բեր վել՝ կապ ված սնան կու թյան գոր ծում նե րառ վող առան ձին վա րույթ նե րով 
կա յաց վող միայն որո շա կի խումբ մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լի հա մա րե-
լու հետ:

Ան դրա դառ նա լով ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի վե րոնշ յալ որոշ ման՝ գոր ծող 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյան պայ ման նե րում կի րա ռե լիու թյան 
հար ցին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ գոր ծող ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը նա խոր դից էա կա նո րեն տար բեր վող կար-
գա վո րում ներ է նա խա տե սել ինչ պես դա տա կան ակ տե րի տե սակ նե րի, այն պես էլ դրանց 
բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ:

Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նը կա յաց նում է եզ րա փա կիչ և մի ջանկ յալ 
դա տա կան ակ տեր:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տեր են՝
1) առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կա յաց րած՝
ա. վճի ռը և օրի նա կան ուժի մեջ մտած վճռի ուժ ստա ցած վճար ման կար գա դրու-

թյու նը,
բ. գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, հայ ցը կամ դի մումն առանց քննու թյան թող նե լու, ար-

բիտ րա ժի վճի ռը, ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի որո շու մը չեղ յալ ճա նա չե-
լու, ար բիտ րա ժի վճռի, ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի որոշ ման հար կա դիր 
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կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ տա լու, օտա րերկր յա ար բիտ րա ժի վճռի 
ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման, օտա րերկր յա դա տա կան ակ տը ճա նա չե լու և կա-
տար ման թույ լատ րե լու, կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու բաց թողն-
ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու, դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա-
ժամ կե տե լու, կա տար ման եղա նակն ու կար գը փո խե լու, դա տա կան ակ տի կա տար ման 
շրջա դարձ կա տա րե լու վե րա բեր յալ դի մում նե րի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց վող որո-
շում նե րը.

2) վե րա քննիչ դա տա րա նի՝ առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի եզ րա փա կիչ դա տա կան 
ակ տե րի դեմ բեր ված բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց րած, ինչ պես նաև վե րա քննիչ 
բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու, վե րա քննիչ վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո շում նե րը.

3) Վճռա բեկ դա տա րա նի՝ վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տե րի 
դեմ բեր ված բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քով կա յաց րած, ինչ պես նաև վճռա բեկ բո ղոքն 
առանց քննու թյան թող նե լու, վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու, վճռա բեկ 
վա րույ թը կար ճե լու մա սին որո շում նե րը:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տեր են նույն հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սում չնշված որո շում նե րը, որոնք կա յաց վում են առան ձին ակ տի ձևով կամ 
ար ձա նագ րա յին որոշ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 
թվարկ վում են վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա որո շում նե րը, որոնց 
ցան կը սպա ռիչ չէ՝ նկա տի ունե նա լով, որ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 15-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա են նաև առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 
այլ որո շում ներ՝ օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում:

Ինչ վե րա բե րում է վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քարկ մա նը, ապա ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 388-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վճռա բեկ դա-
տա րա նը վճռա բեկ բո ղո քի հի ման վրա նույն օրենսգրքով նա խա տես ված դեպ քե րում և 
կար գով քննում է վե րա քննիչ դա տա րա նի եզ րա փա կիչ և մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի 
դեմ բեր ված վճռա բեկ բո ղոք նե րը:

Այս պի սով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի կար գա վո րում ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են նա խորդ 
օրենսգրքի կար գա վո րում նե րից, որ պի սի պայ ման նե րում ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա-
րա նի վե րոգրյալ որո շու մը՝ դա տա կան ակ տե րի դա սա կարգ մամբ պայ մա նա վոր ված իրա-
վա կան հետևանք նե րի առա ջաց ման մա սով, ամ բող ջու թյամբ կի րա ռելն ար դա րաց ված չի 
կա րող հա մար վել՝ նկա տի ունե նա լով, որ այն վե րա բե րել է գործն ըստ էու թյան լու ծող և 
գործն ըստ էու թյան չլու ծող (մի ջանկ յալ) դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ մա նը, մինչ դեռ 
գոր ծող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյունն օգ տա գոր ծում է եզ րա փա-
կիչ և մի ջանկ յալ դա տա կան ակտ եզ րույթ նե րը: Ընդ որում, ինչ պես ար դեն նշվեց, «Ս նան-
կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քը չի տա րան ջա տում սնան կու թյան վա րույ թում կա յաց վող դա-
տա կան ակ տե րի տե սակ նե րը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սնան կու թյան վա րույ թի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ անհ րա ժեշտ է սնան կու թյան վա րույ թում կա-
յաց վող դա տա կան ակ տե րը տա րան ջա տե լիս և  դրանց բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը 
որո շե լիս հիմք ըն դու նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման-
ված դա տա կան ակ տե րի տե սակ նե րը՝ բա ցա ռե լու հա մար եր կու փոխ կա պակց ված իրա-
վա կան ակ տե րի միջև եզ րու թա բա նու թյան օտա րաց վա ծու թյու նը:

Հիմք ըն դու նե լով ար դեն իսկ 09.04.2018 թվա կա նից գոր ծող քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան նոր օրենս դրու թյան եզ րու թա բա նու թյու նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ սնան կու թյան վա րույ թում կա յաց վող դա տա կան ակ տե րը ևս պետք է տա րան ջա-
տել եզ րա փա կիչ և մի ջանկ յալ դա տա կան ակ տե րի (տե՛ս Հա կոբ Մեհ րաբ յա նի ընդ դեմ Ար
տակ Ղու կաս յա նի թիվ ԿԴ/0023/04/17 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2018 թվա կա նի 
«Վճռա բեկ բո ղոքն առանց քննու թյան թող նե լու մա սին» որո շու մը):

Ն կա տի ունե նա լով, որ գոր ծող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյու-
նը եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տե րը սահ մա նել է սպա ռիչ ցան կով, իսկ «Ս նան կու թյան 
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մա սին» ՀՀ օրեն քը այդ մա սով հա տուկ կար գա վո րում չու նի, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 26.06.2019 թվա կա նի «Պա հանջ նե րի վերջ նա կան 
ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» որո շու մը պետք է հա մա րել մի ջանկ յալ դա տա կան ակտ՝ 
հաշ վի առ նե լով, որ վեր ջինս քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու թյան հա մա-
պա տաս խան նոր մե րով թվարկ ված չէ եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տե րի ցան կում:

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ սնան կու-
թյան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում կա յաց վող որո շում նե րի բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Այս պես. 

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան գոր ծի քննու թյան ըն թաց-
քում կա յաց վող որո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել դրանք կա յաց վե լուց հե տո՝ 15-օր-
յա ժամ կե տում, վե րա քննու թյան կար գով, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա տա րա-
նը ժամ կե տի բաց թո ղու մը հա մա րում է հար գե լի։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ պար բե րու թյան 
հա մա ձայն՝ գույ քի ան բա վա րա րու թյան հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույ թը կա սեց նե լու 
որո շու մը 2 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-
ման ծա ռա յու թյան կող մից հրա պա րակ վում է «Ին տեր նե տով հրա պա րա կա յին ծա նուց-
ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով սահ ման ված կար գով և Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան հա մա պա տաս խան 
է լեկտ րո նա յին կայ քէ ջում։

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 2.1-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ (…) դա տա րա նը ժա մա նա կա-
վոր կա ռա վար չի թեկ նա ծու թյուն ներ կա յաց նե լու պա հան ջա գի րը կա ռա վա րիչ նե րի ինք-
նա կար գա վոր վող կազ մա կեր պու թյուն է ներ կա յաց նում դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա-
սին որո շում կա յաց նե լուց հե տո՝ մեկ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում:

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա-
չե լու մա սին վճիռն օրի նա կան ուժի մեջ մտնե լուց հե տո դա տա րա նը՝ ան հա պաղ նշա նա-
կում է պար տա տե րե րի առա ջին ժո ղո վի անց կաց ման ժա մա նա կը և վայ րը: Պար տա տե-
րե րի առա ջին ժո ղո վը նշա նակ վում է սնանկ ճա նա չե լու վե րա բեր յալ http://www.azdarar.
am հաս ցեում գտնվող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կա յին ծա նու ցում նե րի 
պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին կայ քում՝ հրա պա րակ ման օր վա նից ոչ ուշ, քան 80 օր վա և 
ոչ շուտ, քան 50 օր վա ըն թաց քում:

(…):
Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

օրեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հա մար 
նույն իրա վա նոր մով սահ ման վել է ժամ կետ՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 
վճռի կա յա ցու մից հե տո 3 աշ խա տան քա յին օր։

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու հա մար 
օրենս դի րը կա ռա վար չի հա մար սահ մա նել է մեկ աշ խա տան քա յին օր ժամ կետ։

Մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ժա» կե տի 2-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն՝ սնան կու թյան 
վե րա բեր յալ գոր ծով նշա նակ ված կա ռա վա րի չը՝ պար տա պա նի կամ պար տա տե րե րի կամ 
պար տա պա նի ֆի նան սա կան առող ջաց ման ծրագ րով ներգ րավ ված ֆի նան սա վո րո ղի 
պա հան ջով վեր ջին նե րիս տրա մա դրում է տե ղե կու թյուն ներ պար տա պա նի սնան կու թյան 
վա րույ թի կամ ֆի նան սա կան առող ջաց ման վե րա բեր յալ պա հան ջը գրա վոր ստա նա լուց 
հե տո՝ առա վե լա գույ նը երեք աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում:

«Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի նոր մը մեկ նա բան վում է՝ հաշ վի առ նե լով նոր մա-
տիվ իրա վա կան ակտն ըն դու նե լիս այն ըն դու նող մարմ նի նպա տա կը՝ ել նե լով դրա նում 
պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ 
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հոդ վա ծի, գլխի, բաժ նի կար գա վոր ման հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ իրա վա կան ակ-
տի դրույթ նե րից, ի կա տա րումն որի ըն դուն վել է այդ ակ տը, տվյալ նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տով սահ ման ված սկզբունք նե րից, իսկ այդ պի սի սկզբունք ներ սահ ման ված չլի նե լու 
դեպ քում՝ տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող իրա վուն քի ճյու ղի սկզբունք նե-
րից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով վե րոգրյալ իրա վա դրույթ նե րը և վեր հա նե լով 
օրենս դրի նպա տա կը, ար ձա նագ րում է, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով ամ-
րագրված՝ տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է 
ըստ էու թյան միմ յան ցից տար բեր վող ժամ կետ ներ: Այդ ժամ կետ նե րը ճիշտ ըն կա լե լու 
և ճշգ րիտ հաշ վար կե լու հա մար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի որոշ հոդ ված նե րում 
կա տար վել է «աշ խա տան քա յին օր» գրա ռու մը, իսկ մյուս դեպ քե րում նման գրա ռում 
առ կա չէ: 

Ըստ այդմ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օրենս դի րը, «Ս նան կու թյան մա սին» 
ՀՀ օրեն քով տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար սահ ման ված ժամ կետ-
նե րի հաշ վար կը մի դեպ քում պայ մա նա վո րել է միայն աշ խա տան քա յին օրե րով, մյուս 
դեպ քում՝ նաև ոչ աշ խա տան քա յին օրե րով: Ն ման կար գա վո րու մը սահ ման վել է՝ հաշ-
վի առ նե լով սնան կու թյան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյու նը (սնան կու թյան վա րույ թը 
բաղ կա ցած է որո շա կի փու լե րից և ըն թա նում է յու րա քանչ յուր փու լին հա մա պա տաս-
խան օրեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գով) և միտ ված է այդ վա րույ թի արդ յու նա վե-
տու թյան ապա հով մանն ու սնան կու թյան վա րույ թի ան հար կի ձգձգում նե րը բա ցա ռե-
լուն: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված հետևու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան-
գա ման քով, որ հա կա ռակ պա րա գա յում ի հայտ կգար մի իրա վի ճակ, երբ օրի նակ դա-
տա րա նի որոշ մամբ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 19-րդ հոդ վա ծի հիմ քով պար տա տե րե րի առա ջին ժո ղո վը, որը նշա-
նակ վում է սնանկ ճա նա չե լու վե րա բեր յալ http://www.azdarar.am հաս ցեում գտնվող Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կա յին ծա նու ցում նե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե-
տա յին կայ քում՝ հրա պա րակ ման օր վա նից ոչ ուշ, քան 80 օր վա և ոչ շուտ, քան 50 օր վա 
ըն թաց քում, առանց ոչ աշ խա տան քա յին օրե րը հաշ վար կի մեջ նե րա ռե լու՝ կնշա նակ վեր 
ան հար կի ուշ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ին չը Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հիմ նա-
վոր չէ: Ն ման դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նաև սնան կու թյան վա րույ թը ող ջա միտ 
ժամ կետ նե րում և հ նա րա վո րինս արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու և իրա կա նաց նե լու անհ-
րա ժեշ տու թյամբ:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ եթե գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված է 
որևէ ժամ կետ՝ առանց «աշ խա տան քա յին օր» գրառ ման, ապա այն պետք է հաս կա նալ 
և հաշ վար կել ոչ աշ խա տան քա յին օրե րը նե րա ռե լով, իսկ այն դեպ քում, երբ ժամ կե տի 
հաշ վար կի վե րա բեր յալ կար գա վո րումն ուղ ղա կիո րեն պա րու նա կում է «աշ խա տան քա-
յին օր» գրա ռու մը, ապա ժամ կե տի հաշ վար կի մեջ չպետք է նե րա ռել ոչ աշ խա տան քա-
յին օրե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ դա տա կան ակտն օրի նա կան է, եթե այն կա յաց վել է Սահ մա նա դրու թյան, սահ-
մա նա դրա կան օրենք նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց րած մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րե րի, այլ օրենք նե րի և են թաօ րենս դրա կան նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի 
պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, որոնց նոր մե րը կի րա ռե լի են տվյալ գոր ծը քննե լիս և լու-
ծե լիս։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն՝ դա տա կան ակ տը հիմ նա վոր ված է, եթե դրա նում ար տա ցոլ ված են այն կա յաց նե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ և բա վա րար փաս տա կան և իրա վա կան հիմ քե րը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, եթե վե րա քննիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված 
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ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թողն ված ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 
որոշ ման մեջ նշվում են բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե րը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ-
քե րով վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե-
րը վե րաց նե լու ու որո շումն ստա նա լուց հե տո՝ վճռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օր յա 
ժամ կե տում, իսկ վճար ման կար գա դրու թյան կամ որոշ ման դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 
եռօր յա ժամ կե տում սահ ման ված կար գով կրկին վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ-
քում այն հա մար վում է վե րա քննիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբնա կան ներ կա յաց ման 
օրը։ Կր կին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քում առ կա խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա-
մար նոր ժամ կետ չի տրվում։

Ել նե լով վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյուն նե րից՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը, նպա տակ ունե նա լով հնա րա վո րինս ապա հո վել ան ձանց 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը, նա խա տե սել է վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
նե լու ըն թա ցա կարգ՝ վե րա քննիչ բո ղո քում առ կա խախ տում նե րը շտկե լու և օրեն քով սահ-
ման ված կար գով բո ղոք ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն-
քի իրա ցու մը ապա հո վե լու հա մար։ Հարկ է նկա տել, որ վե րոգրյա լը մե ծա պես պայ մա նա-
վոր ված է հենց դա տա րա նի օրի նա կան և պատ շաճ գոր ծո ղու թյուն նե րով, քա նի որ հենց 
դա տա րա նի օրի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի արդյունքում ան ձը հնա րա վո րու թյուն կու նե-
նա վե րաց նել թույլ տրված խախ տում նե րը և ակն կա լել դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի-
ջո ցով խախտ ված իրա վունք նե րի վե րա կանգ նում։ 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նի վճռով Ամալ յա Բեգ լար յա նը ճա նաչ վել է սնանկ (գոր ծի հա
վել ված, գ.թ. 57): 

Այ նու հետև Դա տա րա նի 26.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ հաս տատ վել է պար տա-
պան Ամալ յա Բեգ լար յա նի պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը, որով 
սահ ման վել է վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քարկ ման «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն-
քով սահ ման ված՝ որոշ ման կա յաց ման պա հից 15-օր յա ժամ կետ, ին չի վե րա բեր յալ որոշ-
ման եզ րա փա կիչ մա սում կա տար վել է հա մա պա տաս խան գրա ռում (գոր ծի հա վել ված, 
գ.թ. 2426):

Կո մի տեի կող մից 19.07.2019 թվա կա նին փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով ներ կա-
յաց վել է Դա տա րա նի 26.06.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ վե րա քննիչ բո ղոք, որը Վե րա-
քննիչ դա տա րա նը 06.08.2019 թվա կա նի որոշ մամբ վե րա դարձ րել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ «Դա տա րա նի՝ 26.06.2019 թվա կա նի որոշ ման դեմ վե րա քննիչ բո ղոք կա րող էր ներ կա-
յաց վել որո շու մը ստա նա լուց հե տո յոթնoրյա ժամ կե տում: Բո ղո քա բե րը որո շու մը ստա-
ցել է 09.07.2019 թվա կա նին, այ սինքն՝ վե րա քննիչ բո ղոք կա րող էր ներ կա յաց նել մինչև 
18.07.2019 թվա կա նը նե րառ յալ, սա կայն ներ կա յաց րել է բո ղո քարկ ման հա մար օրեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո՝ 19.07.2019 թվա կա նին: Միևնույն ժա մա նակ բո-
ղո քա բե րը չի ներ կա յաց րել միջ նոր դու թյուն՝ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե-
լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին»։ Որ պես նման եզ րա-
հանգ ման իրա վա կան հիմք Վե րա քննիչ դա տա րա նը վկա յա կո չել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 330-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը (գոր ծի հա վել ված, գ.թ. 3336, 
43, 46):

Վե րոնշ յալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի վեր լու ծու թյուն նե րը և  դրանք հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ՝ Վճռա-
բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետևյա լը.

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Դա տա րա նի 26.06.2019 թվա կա նի «Պա-
հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» որո շու մը հան դի սա նում է մի-
ջանկ յալ դա տա կան ակտ, որի բո ղո քարկ ման ժամ կե տի հաշ վարկ ման հա մար պետք 
է հիմք ըն դու նել մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան 
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մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, այ սինքն՝ նշված որո շու մը կա րող էր 
բո ղո քարկ վել կա յաց վե լուց հե տո՝ 15-օր յա ժամ կե տում։ Մինչ դեռ Վե րա քննիչ դա տա-
րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ վե րա քննիչ բո ղո քը բեր վել է օրեն քով սահ ման ված 7-օր յա 
ժամ կե տի խախտ մամբ, վե րա քննիչ բո ղո քի վե րա դարձ ման հիմ քում դրել է սույն իրա-
վա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ առնչու թյուն չու նե ցող իրա վա նորմ, այն է՝ ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 330-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, որը վե րա բե րում է 
օտա րերկր յա ար բիտ րա ժի վճռի ճա նաչ ման և հար կա դիր կա տար ման գոր ծով դա տա-
րա նի որո շում նե րի հրա պա րակ մա նը և հ րա պա րակ ման պա հից յոթ օր հե տո օրի նա-
կան ուժի մեջ մտնե լուն:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից 
վկա յա կոչ ված վե րը նշված իրա վա նոր մը չէր կա րող հիմք հան դի սա նալ Դա տա րա նի 
26.06.2019 թվա կա նի «Պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» որո շու-
մը բո ղո քար կե լու ժամ կե տը հաշ վար կե լու հա մար: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նի՝ «Պա հանջ-
նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» որո շու մը կա յաց վել է 26.06.2019 թվա կա-
նին, ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ՝ այն կա րող էր բո ղո քարկ վել կա յաց ման 
պա հից 15-օր յա ժամ կե տում, այ սինքն՝ նե րառ յալ 11.07.2019 թվա կա նը՝ հաշ վի առ նե լով 
սույն որոշ մամբ ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Կո մի տեի կող մից վե րա քննիչ բո ղո քը ներ-
կա յաց վել է նշված ժամ կե տի խախտ մամբ, այն է՝ 19.07.2019 թվա կա նին և չի ներ-
կա յաց վել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու-
թյուն:

Միևնույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը «Պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» որոշ ման բո-
ղո քարկ ման ժամ կե տի հաշ վար կի հա մար հիմք է ըն դու նել տվյալ իրա վա հա րա բե րու-
թյան հետ որևէ առնչու թյուն չու նե ցող իրա վա նորմ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 330-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, այ դու հան դերձ Կո մի տեի կող մից 
բաց է թողն վել նաև նշված որոշ ման բո ղո քարկ ման ժամ կե տի հաշ վարկ ման հա մար 
կի րա ռե լի իրա վա նոր մով, այն է՝ մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված՝ որոշ ման 
կա յաց ման պա հից բո ղո քարկ ման 15-օր յա ժամ կե տը: Հետևա բար դա տա կան պաշտ-
պա նու թյուն Կո մի տեին կա րող էր տրա մադր վել միայն բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց վե լու և այն բա վա րար վե լու պա-
րա գա յում:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կո մի տեի կող-
մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քը են թա կա է եղել վե րա դարձ ման, քա նի որ վե րա-
քննիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի խախտ մամբ և չի ներ կա-
յաց վել միջ նոր դու թյուն ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քը հիմ քի առ կա յու-
թյու նը բա վա րար չէ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 06.08.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լու հա մար, քա նի որ Կո մի տեն այ դու հան-
դերձ բաց է թո ղել մինչև 15.04.2020 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ «Ս նան կու թյան 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տը և չի ներ կա յաց-
րել միջ նոր դու թյուն՝ այդ ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին, ուս-
տի Վե րա քննիչ դա տա րա նի 06.08.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» որո շու մը պետք է թող նել օրի նա կան ուժի մեջ՝ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով։

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 06.08.2019 
թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» որո շու մը թող նել օրի նա կան ուժի 
մեջ՝ սույն որոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի որո շում

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17
2020թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Մ. Հար թեն յան
Դա տա վոր ներ՝ Կ. Չի լին գար յան

Ա. Խա ռատ յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ

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) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի օգոս տո սի 14-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յա-

ցու ցիչ Գ րի գոր Քա լաշ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 29.06.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման 
դեմ՝ ըստ հայ ցի Հաս միկ Զա տիկ յա նի ընդ դեմ Պետ րոս Սարգս յա նի, Մա րիան նա Սարգս-
յա նի՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, և ըստ հա կընդ-
դեմ հայ ցի Մա րիան նա Սարգս յա նի, Պետ րոս Սարգս յա նի ընդ դեմ Հաս միկ Զա տիկ յա նի, 
եր րորդ անձ Սամ վել Զա տիկ յա նի՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ ճա նա չե լու և 
ընդ հա նուր գույ քից բաժ նե մասն առանձ նաց նե լու պա հանջ նե րի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան Հաս միկ Զա տիկ յա նը պա հան ջել է ճա նա չել իրեն իր մոր՝ Մա-

րիամ Զա տիկ յա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ՝ քա ղաք Երևան, Քա նա քեռ- Զեյ-
թուն, Աղա սու փո ղոց, 34 բնա կե լի տան 1/3 մա սի և նույն հաս ցեի 175 քմ  ընդ հա նուր հո ղա-
մա սի 1/3 մա սի նկատ մամբ:
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Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան՝ Պետ րոս և Մա րիան նա Սարգս յան նե րը 
պա հան ջել են ճա նա չել իրենց մոր՝ Ալ վարդ Զա տիկ յա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա-
ռանգ ներ՝ քա ղաք Երևան, Քա նա քեռ- Զեյ թուն, Աղա սու փո ղոց, 34 հաս ցեում գտնվող ան-
շարժ գույ քի 1/3 մա սի մա սի նկատ մամբ, ինչ պես նաև նույն հաս ցեում գտնվող ան շարժ 
գույ քի՝ իրենց տա տի՝ Մա րիամ Զա տիկ յա նի 1/9 մա սի նկատ մամբ, ընդ հա նու րը՝ ամ բողջ 
ան շարժ գույ քի 4/9 մա սի նկատ մամբ, և առանձ նաց նել նոր առա ջա ցած ան շարժ գույքն 
ընդ հա նուր գույ քից և թույ լատ րել դրա նկատ մամբ կա տա րել պե տա կան գրան ցում:

Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Զ. Նախշ քար-
յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 23.04.2018 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է, իսկ հա-
կընդ դեմ հայ ցը՝ մերժ վել:

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Մա-
րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է՝ 
տրա մա դրե լով ժամ կետ վե րա քննիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե րը վե րաց նե լու և 
վե րա քննիչ բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար: 

ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 
29.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յա ցուց չի 
վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63րդ հոդ վա ծը, «Մար դու 

իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6րդ հոդ վա ծը, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
9րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րա նի վճի ռը վե րա քննիչ բո ղոք 

բե րած ան ձանց կող մից բո ղո քարկ վել է մաս նա կի, որին հա մա պա տաս խան վճար վել է 
պե տա կան տուր քը: 

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վե րա քննիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյու նից 
հետևում է, որ բո ղո քարկ վել է Դա տա րա նի 23.04.2018 թվա կա նի վճի ռը: Մաս նա վո րա-
պես, ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քով, ըստ էու թյան, բո ղո քա բեր նե րը Վե րա քննիչ դա-
տա րա նից խնդրել էին բե կա նել Դա տա րա նի 23.04.2018 թվա կա նի վճի ռը, իսկ վե րա քննիչ 
բո ղո քում նշված՝ «05.02.2018 թվա կա նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17» դա տա կան ակ տի նշու մը 
զուտ տեխ նի կա կան վրի պակ է:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել և վե րաց նել Վե-
րա քննիչ դա տա րա նի 29.06.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 394-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ՝ նույն հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի իմաս տով, այն է՝ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում, քա նի որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից թույլ 
է տրվել «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի «բ» են թա կե-
տի այն պի սի խախ տում, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 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 վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա
մա րում ան դրա դառ նալ դա տա կան ակ տը վե րա քննու թյան կար գով մաս նա կիո րեն՝ միայն 
հա կընդդ դեմ հայ ցի մա սով բո ղո քար կե լիս դրա հա մար պե տա կան տուր քի չա փը որո շե լու 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա-
յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 
հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R(95)5 
հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզբուն քի հա մա ձայն՝ պետք 
է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (երկ րորդ ատ յա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի (ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան) ցան կա ցած որոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյուն: Այ սինքն՝ առա ջին ատ յա նի դա տա կան ակ տե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս-
կո ղու թյու նը պետք է իրա կա նաց վի այն պես, որ պես զի հնա րա վո րինս ապա հով վի դա-
տա վա րա կան օրեն քով սահ ման ված կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տի 
վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա դաս դա տա րա նի կող մից (երկ րորդ ատ յա նի դա-
տա րան): Այն է՝ երբ պե տու թյան դա տա կան հա մա կարգն ունի եռաս տի ճան կա ռուց վածք, 
ան ձը պետք է ունե նա առնվազն եր կու ատ յա նում լսված լի նե լու իրա վունք: Հետևա բար, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան նե րի կող մից չեն կա րող այն պի սի ձևա-
կան խո չըն դոտ ներ ստեղծ վել, որոնց արդ յուն քում կա րող է խախտ վել ան ձանց՝ դա տա-
կան ակ տի՝ օրեն քով նա խա տես ված կար գով վե րա նայ ման իրա վուն քը (տե՛ս ի թիվս այլ նի 
Ժան նա Տեր յանն ընդ դեմ Վա հան Տեր յա նի և Վա հան Տեր յանն ընդ դեմ Ժան նա Տեր յա նի թիվ 
ԵԱՆԴ/0563/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 07.12.2018 թվա կա նի 
որո շու մը): 

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 նա դրու թյան և Կոն վեն ցիա յի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ-
րագրված ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի կարևոր բա ղա դրիչ 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 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 
ի թիվս այլ նի 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, «Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան 
եկա մուտ նե րի կո մի տեի 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, Վար դան Աբ րա համ յանն ընդ դեմ «Արդ շին բանկ» ՓԲԸի թիվ 
ԵԴ/17609/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 19.04.2019 թվա կա նի որո
շու մը): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 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 քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 102-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա փը և վ ճար-
ման կար գը սահ ման վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օրեն քով: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
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ազա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու, պե տա կան տուր քը և  դրա դրույ-
քա չա փը նվա զեց նե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են «Պե տա-
կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով։

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րի 
իրա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ նույն օրեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օրեն քով սահ-
ման ված պար տա դիր վճար է:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 7-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը գանձ վում է՝ դա տա րան տրվող հայ ցա-
դի մում նե րի, դի մում նե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ 
բո ղոք նե րի հա մար, (...):

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի «ա», «բ» և «գ» 
են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ բո ղոք նե րի 
հա մար պե տա կան տուր քը գանձ վում է՝

ա) դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով՝ վե րա քննիչ բո ղո քում նշված վի ճարկ վող գու-
մա րի երեք տո կո սի չա փով, իսկ եթե վի ճարկ վում են առա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող-
մից բա վա րար ված կամ չբա վա րար ված պա հանջ ներն ամ բող ջու թյամբ, կամ բա վա րար-
ված կամ չբա վա րար ված պա հանջ նե րը չեն վի ճարկ վում, ապա առա ջին ատ յա նի դա տա-
րան հա րուց ված և բո ղո քարկ վող հայ ցի հայ ցագ նի երեք տո կո սի չա փով, 

բ) ոչ դրա մա կան պա հան ջի գոր ծե րով՝ բա զա յին տուր քի տաս նա պա տի կի չա փով,
գ) հա տուկ վա րույթ նե րի գոր ծե րով՝ բա զա յին տուր քի ութա պա տի կի չա փով:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով օրեն քով սահ ման ված կար գով և չա-

փով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ ար դա րա դա-
տու թյան մատ չե լիու թյան իրա վուն քը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է դա տա րան դի մե լու 
իրա վուն քի ֆի նան սա կան սահ մա նա փակ ման՝ օրեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով 
պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյան հետ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս-
տել է, որ պե տա կան տուրքն ընդգրկ ված է դա տա կան ծախ սե րի կազ մում, որի հաս կա-
ցու թյու նը, տե սակ նե րը, դրույ քա չա փե րը, պե տա կան տուր քը գան ձե լու, վե րա դարձ նե լու, 
ար տո նու թյուն ներ տրա մա դրե լու կարգն ու պայ ման նե րը կար գա վոր վում են «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քով: Այս պես, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի վեր լու ծու-
թյու նից հետևում է, որ պե տա կան տուր քը պե տա կան բյու ջե մուծ վող պար տա դիր վճար 
է, որը գանձ վում է պե տա կան մար մին նե րի մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի կամ կա տա-
րած գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար։ Հայ ցա դի մու մի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի 
վճա րումն ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման նա խա պայ-
ման նե րից մեկն է, քա նի որ օրեն քով սահ ման ված կար գով պե տա կան տուր քը վճա րե լու 
հան գա ման քով է պայ մա նա վոր ված ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց՝ ար դա րա-
դա տու թյու նից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ ասած՝ որ պես զի ան ձը խախտ ված 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար կա րո ղա նա իրաց նել դա տա րան դի մե լու հնա-
րա վո րու թյու նը, նա պետք է նախևա ռաջ վճա րի օրեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան 
դրույ քա չա փով պե տա կան տուրք (տե՛ս Հայկ Օհան յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա
րա նի թիվ ՎԴ/1115/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.11.2018 թվա կա նի 
որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը «Պե տա-
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քով հստակ սահ մա նել է պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ-
յեկտ նե րը, պե տա կան տուր քի չա փը և վ ճար ման կար գը: Մաս նա վո րա պես՝ «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծով սպա ռիչ ամ րագրվել են ինչ պես դա տա րան 
դի մե լու հա մար պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ նե րը, այն պես էլ՝ գանձ վող պե տա-
կան տուր քի դրույ քա չա փե րը: Ընդ որում, օրենս դի րը վե րը նշվա ծը սահ մա նե լիս որո շա-
կի տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բե րել դա տա րան ներ տրվող հայ ցա դի մում նե րի, 
դի մում նե րի, դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար՝ հաշ վի 
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առ նե լով մի շարք հան գա մանք ներ, ինչ պի սիք են՝ ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի տե սա-
կը, քննվող գոր ծով վա րույ թի տե սա կը, բո ղո քարկ ման են թա կա ակ տը և  դրա բո ղո քարկ-
ման ծա վա լը: Այլ կերպ ասած՝ պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, թե ինչ վա րույ թի 
կար գով է քննվում տվյալ գոր ծը՝ տար բե րակ վել են հայ ցա յին և հա տուկ վա րույ թի կար-
գով քննվող գոր ծե րի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գանձ ման դրույ քա չա փե-
րը: Տար բե րակ ված մո տե ցում է ցու ցա բեր վել նաև հայ ցա յին վա րույ թի կար գով քննվող 
գոր ծե րի դեպ քում դրա մա կան և ոչ դրա մա կան պա հանջ նե րի հա մար (տե՛ս ըստ «Ար մեն
Տել» ՓԲԸի դի մու մի թիվ ԱՎԴ2/1116/03/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
26.07.2019 թվա կա նի որո շու մը):

Բա ցի այդ, ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, 25.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-890 
որոշ ման շրջա նակ նե րում ար ձա նագ րե լով, որ պե տա կան տուրք վճա րե լու սահ մա նա դրա-
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 նա դրա կան իրա վուն քի իրաց ման հնա րա վո րու թյան հետ, ընդգ ծել է, որ դա տա-
րան նե րում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չի հե տապն դում դա տա րան 
դի մե լու սահ մա նա դրա կան իրա վուն քից ան ձին զրկե լու նպա տակ:

Վե րա հաս տա տե լով վե րոգրյալ դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ իրա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը, ինչ պես վե րը նշվեց, պա-
հան ջում է նաև որո շա կի ծախ սե րի կա տա րում, որոնց մի մասն օրենս դի րը նե րա ռել է 
դա տա կան ծախ սե րի կազ մում: Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա-
կան ծախ սե րը քա ղա քա ցիա կան գոր ծի ըն թաց քում անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի հա-
մար ծախս ված և գանձ ման են թա կա գու մար ներն են, որոնք անհ րա ժեշտ են ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մում նե րի ու դի մում նե րի հի ման վրա քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րու ցե լու 
և այն հե տա գա յում քննե լու հա մար: Ըստ այդմ էլ օրենս դի րը սահ մա նել է, որ պա հանջ-
նե րի քննու թյան հա մար պետք է ներ կա յաց վեն սահ ման ված չա փով պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հա վաս տող ապա ցույց ներ (կամ պե տա կան տուր քի գծով որևէ ար տո նու թյուն 
կի րա ռե լու վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյուն), ինչն իր հեր թին ի թիվս հա-
յ ցա դի մու մի (դի մու մի, վե րա քննիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք նե րի) ձևին և բո վան դա կու թյան 
վե րա բե րող օրեն քով նա խա տես ված այլ պա հանջ նե րի պահ պան ման, հիմք է գոր ծի հե-
տա գա քննու թյունն սկսե լու և դա տա վա րա կան այլ գոր ծըն թաց ներն իրա կա նաց նե լու 
հա մար: Ընդ որում, հարկ է նկա տել, որ օրենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքով ամ րագ րե լով, որ պե տա կան տուր քը կազ մում է դա տա կան ծախ սե րի 
մաս, միա ժա մա նակ սահ մա նել է, որ դրա վճար ման չա փե րը, ըստ պա հանջ նե րի և գոր ծը 
քննող ատ յան նե րի, ամ րագրված են ու կար գա վոր վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քով: Նշ ված օրեն քով օրենս դի րը, ել նե լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վուն քի մատ չե լիու թյան սկզբուն քից, առան ձին հոդ ված նե րով սահ մա նել է պե տա կան 
տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի տե սակ նե րը: Այլ կերպ՝ «Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օրեն քը ոչ միայն սահ մա նում է պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ նե րը, դա տա-
րան նե րում պե տա կան տուր քի վճար ման դրույ քա չա փե րը, այլ նաև հստա կեց նում է դա-
տա րան նե րում պե տա կան տուր քի գծով կի րառ վող ար տո նու թյուն նե րը, որոնք ուղղ ված 
են ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տով երաշ խա վոր ված՝ յու րա քանչ յուր ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վուն քի լիար ժեք իրա կա նաց մա նը:

Վե րը նշվա ծի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ ինչ-
պես նշվեց, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծե րը հա րուց վում են հայ ցի և դի-
մու մի հի ման վրա, ուս տի վե րոգրյալ վեր լու ծու թյուն նե րը՝ կապ ված դա տա կան ծախ սե րի, 
և մաս նա վո րա պես՝ վճար վե լիք պե տա կան տուր քի հետ, ան շե ղո րեն վե րա բե րե լի են ու 
կի րառ վում են հայ ցա պա հանջ նե րի և դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված պա հանջ նե րով 
քննվող գոր ծե րի շրջա նակ նե րում: Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րում ան դրա դառ նալ հա կընդ դեմ հայ ցով հա րուց ված պա հանջ նե րի քննու թյան 
դեպ քե րին:

Այս պես, իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի (ըն դուն վել է՝ 17.06.1998 թվա կա նին, ուժի մեջ է մտել՝ 01.01.1999 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 701

թվա կա նին, ուժը կորց րել է՝ 09.04.2018 թվա կա նին) 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
պա տաս խա նողն իրա վունք ունի մինչև գոր ծով վճիռ կա յաց նե լը հա կընդ դեմ հայց հա րու-
ցել ընդ դեմ հայց վո րի՝ սկզբնա կան հայ ցի հետ հա մա տեղ քննե լու հա մար:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա կընդ դեմ հայ ցը հա րուց-
վում է հայց հա րու ցե լու ընդ հա նուր կա նոն նե րով:

Իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա կընդ դեմ հայցն ըն դուն-
վում է, եթե՝ 

1) հա կընդ դեմ պա հանջն ուղղ ված է սկզբնա կան պա հան ջի հաշ վանց մա նը.
2) հա կընդ դեմ հայ ցի բա վա րա րու մը լրիվ կամ մա սամբ բա ցա ռում է սկզբնա կան հայ-

ցի բա վա րա րու մը.
3) հա կընդ դեմ և սկզբ նա կան հայ ցե րի միջև առ կա է փո խա դարձ կապ, ու դրանց հա-

մա տեղ քննու թյու նը կա րող է ապա հո վել վե ճի առա վել արագ և ճիշտ լու ծու մը:
Վե րոգրյալ իրա վա նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ հա կընդ դեմ հայ ցի հա րու-

ցու մը պայ մա նա վոր ված է սկզբնա կան հայ ցի հա րուց մամբ, այն իրե նից ներ կա յաց նում է 
հայ ցից պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րից մե կը և ամ բող ջու թյամբ կախ-
վա ծու թյան մեջ է գտնվում սկզբնա կան հայ ցի առ կա յու թյան փաս տից: Ընդ որում, հա-
կընդ դեմ պա հան ջը պետք է ուղղ ված լի նի սկզբնա կան պա հան ջի հաշ վանց մա նը կամ 
հա կընդ դեմ հայ ցի բա վա րա րու մը լրիվ կամ մա սամբ պետք է բա ցա ռի սկզբնա կան հայ-
ցի բա վա րա րու մը, այ սինքն՝ գոր ծով պետք է առ կա լի նի միա տե սակ հան դի պա կան պա-
հանջ, կամ հա կընդ դեմ և սկզբ նա կան հայ ցե րի միջև պետք է առ կա լի նի փո խա դարձ 
կապ: Այլ կերպ ասած՝ հա կընդ դեմ հայ ցը, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նում հայց-
վո րի դեմ պա տաս խա նո ղի ներ կա յաց րած ինք նու րույն պա հանջն է, որը քննվում է դա տա-
րա նում հայ ցի հետ հա մա տեղ՝ նպա տակ ունե նա լով կա տա րել հաշ վան ցում սկզբնա կան 
պա հան ջի հետ կամ մեր ժել սկզբնա կան հայ ցը կամ կա տա րել պա հանջ նե րի հա մա տեղ 
քննու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով սկզբնա կան և հա կընդ դեմ հայ ցե րի միջև փո խա դարձ կա պը: 
Միա ժա մա նակ, իրա վա հա րաբե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ հա կընդ դեմ հայ ցի քննու-
թյան վրա տա րած վում են հայց հա րու ցե լու ընդ հա նուր կա նոն նե րը կա նո նա կար գող նոր-
մե րը, նե րառ յալ նաև՝ հա կընդ դեմ հայ ցին կից պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր 
կամ պե տա կան տուր քի գծով հա մա պա տաս խան ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ 
միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լը:

Ընդ որում, հարկ է նկա տել նաև, որ պայ մա նա վոր ված գոր ծով առ կա հայ ցա պա հանջ-
նե րի տե սակ նե րով, բո ղո քարկ ման են թա կա ակ տով և  դրա բո ղո քարկ ման ծա վալ նե րով 
որոշ վում է նաև գանձ վող պե տա կան տուր քի չա փը, իսկ այդ պա հանջ նե րը կա րող են 
ներ կա յաց վել թե՛ սկզբնա կան, թե՛ հա կընդ դեմ հայ ցե րի շրջա նակ նե րում: Միա ժա մա նակ, 
նկա տի ունե նա լով, որ օրենս դիրն իրա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծած ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ մա նել 
է, որ հա կընդ դեմ հայ ցը հա րուց վում է հայց հա րու ցե լու ընդ հա նուր կա նոն նե րով, ուս-
տի նշվա ծից բխում է նաև, որ հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի հա մար պե տա կան տուր քը ևս 
գանձ վում է հայ ցի հա մար սահ ման ված կար գով: Հետևա բար նույն գոր ծի շրջա նակ նե րում 
քննվող և՛ սկզբնա կան, և՛ հա կընդ դեմ հայ ցե րի դեպ քում պե տա կան տուր քը գանձ վում է 
յու րա քանչ յուր պա հանջ նե րի հա մար առան ձին-ա ռան ձին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև հա վե լել, որ ան կախ այն հան գա ման-
քից, որ հայ ցը և հա կընդ դեմ հայ ցը փոխ կա պակց ված են միմ յանց հետ կամ հայ ցի բա-
վա րա րումն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն առաջ է բե րում հա կընդ դեմ հայ ցի մեր-
ժու մը՝ պետք է առաջ նորդ վել վե րը նշված ընդ հա նուր կա նո նով: Հետևա բար՝ պե տա կան 
տուր քի առար կան ներ կա յաց ված պա հանջն է, այլ ոչ թե՝ գոր ծի քննու թյամբ կա յաց վե լիք 
պա հան ջի արդ յուն քը: Այ սինքն, պե տա կան տուր քի գու մա րի չա փը և վ ճար ման պար տա-
կա նու թյու նը ծա գում է բա ցա ռա պես պա հան ջի ներ կա յաց ման կամ ակ տի բո ղո քարկ ման 
հետ միա սին, ան կախ այն հան գա ման քից, թե ինչ պի սի հան գու ցա լու ծում կստա նա վե ճը:
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո անհ րա ժեշտ է հա մակ ցու թյան մեջ մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը: 

Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քե րի բա ցա կա-
յու թյան դեպ քում վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, եթե՝ բո ղոք բե րող ան ձի կող մից 
ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու 
միջ նոր դու թյուն, որը մերժ վել է: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա-
մա ձայն՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ-
քե րով վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե-
րը վե րաց նե լու ու որո շումն ստա նա լուց հե տո՝ վճռի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քով 15-օր յա 
ժամ կե տում, (…) սահ ման ված կար գով կրկին վե րա քննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում 
այն հա մար վում է վե րա քննիչ դա տա րան ներ կա յաց ված սկզբնա կան ներ կա յաց ման օրը։ 
Կր կին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քում առ կա խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա մար 
նոր ժամ կետ չի տրվում։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տի հա մա ձայն՝ վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վում է, եթե՝ նույն օրենսգրքի 371-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձը ներ կա յաց րել 
է նոր վե րա քննիչ բո ղոք, որում չի վե րաց րել վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 
որոշ ման մեջ նշված բո լոր խախ տում նե րը, կամ բո ղո քը ներ կա յաց րել է նույն օրենսգրքի 
371-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տի խախտ մամբ, կամ նույն օրենսգրքի 
371-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում ներ կա յաց րել է պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն, որը մերժ վել է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց ված որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րին, ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի հա մա պա տաս խան նոր մե րով սահ ման վել են վե րա քննիչ բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու կար գը, ինչ պես նաև վե րա քննիչ բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Ընդ որում, օրենս դիրն ամ րագ րել է այն բա ցա սա կան 
հետևանք նե րը, որոնք կա րող են վրա հաս նել այն պա րա գա յում, երբ բո ղոք բե րած 
ան ձը չի պահ պա նել վե րա քննիչ բո ղո քի ներ կա յաց ման կար գին կամ ձևին և բո վան-
դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Միևնույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը բո ղոք բե րող ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տվել օրեն-
քով սահ ման ված ժամ կե տում վե րաց նել վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից մատ նանշ-
ված թե րու թյուն նե րը և վե րա քննիչ բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նել վե րա քննիչ դա տա րան 
(տե՛ս Վա չա գան Աբ րա համ յա նը, Անա հիտ Սարգս յանն ընդ դեմ Գա գիկ Սարգս յա նի, Կար
մեն Սարգս յա նի թիվ ԱՎԴ/0670/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
29.03.2019 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վե րա քննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու և այն կրկին ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյա նը: 
Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այն դեպ քե րում, երբ վե րա քննիչ 
բո ղոք բե րած ան ձի կող մից չեն պահ պան վել վե րա քննիչ բո ղո քին ներ կա յաց վող և օրեն-
քով սահ ման ված պա հանջ նե րը, դա տա րա նը վե րա դարձ նում է վե րա քննիչ բո ղո քը: Այն 
դեպ քե րում, երբ վե րա քննիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տում նե րը վե րա բե րում են բո ղո-
քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը, ապա դա տա րա նը տրա մա դրում է օրեն քով սահ ման ված 
ժամ կետ դրանք վե րաց նե լու և բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար: Ընդ որում, նշված 
ժամ կե տը բո ղոք բե րած ան ձին տրա մադր վում է օրեն քի ուժով և են թա կա չէ որևէ սահ-
մա նա փակ ման: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վե րա քննիչ բո ղո քին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ըստ էու թյան, դա սա կարգ վում են եր կու խմբի՝ առա ջինն այն 
պայ ման ներն են, որոնք վե րա բե րում են վե րա քննիչ բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը և նե րա-
ռում են այն տե ղե կու թյուն նե րի շրջա նա կը, որոնք պետք է ար տա ցոլ վեն վե րա քննիչ բո-
ղո քում (…):
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Երկ րորդն այն պայ ման ներն են, որոնք վե րա բե րում են բո ղո քին կցվող նյու թե րի ցան-
կին: Մաս նա վո րա պես՝ բո ղո քին կցվում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ-
ճեն նե րը՝ դա տա կան ակտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց 
ուղար կե 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 րա քննիչ բո ղո քին կցվում է (կամ բո ղո քում նե րառ վում է) դրա 
վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը: (…) (տե՛ս Գեոր գի Ավե տիս յանն ընդ դեմ «Հան րա պե տա կան 
անաս նա բու ժա սա նի տա րա կան և բու սա սա նի տա րա կան լա բո րա տոր ծա ռա յու թյուն նե րի 
կենտ րոն» ՊՈԱԿի թիվ ԵԷԴ/0327/02/17 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
05.03.2018 թվա կա նի որո շու մը): 

Բա ցի այդ, մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով դա տա-
կան ակ տը բո ղո քար կե լիս պե տա կան տուր քի վճար ման հիմ նախն դրին, նշել է, որ յու րա-
քանչ յուր գոր ծով պե տա կան տուր քի վճար ման են թա կա չա փը որոշ վում է հաշ վի առ նե լով 
տվյալ գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը, իսկ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լիս՝ բո-
ղո քարկ ման ծա վա լը: Ըստ այդմ էլ օրենս դի րը «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քով 
հստակ սահ մա նել է պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փե րը՝ այն պայ մա նա վո րե լով օրեն քով 
սահ ման ված մի շարք հան գա մանք նե րով: Օրի նակ՝ ըստ ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի 
տե սա կի (գույ քա յին և ոչ գույ քա յին, դրա մա կան և ոչ դրա մա կան), ըստ բո ղո քարկ վող ատ-
յան նե րի (վե րա քննիչ և վճ ռա բեկ), ըստ վա րույ թի տե սակ նե րի (հա տուկ վա րույ թի վե րա-
բեր յալ գոր ծե րով դի մում նե րի և այլ դի մում նե րի): Ընդ որում օրենս դրի կող մից կարևոր վել 
է նաև այն հան գա ման քը, որ վե րա քննու թյան կար գով դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լիս 
պե տա կան տուր քի վճար ման չա փը կախ ված է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ծա վա լից: 
Այ սինքն՝ վե րա քննու թյան կար գով դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լիս ան ձի կող մից վճար-
ման են թա կա պե տա կան տուր քի չափն ան մի ջա կա նո րեն կախ վա ծու թյան մեջ է գտնվում 
ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րից և հիմ նա վո րում նե րից: Հետևա բար, անձն 
օգտ վե լով իր տնօ րին չա կան իրա վուն քից ինչ ծա վա լով, որ բո ղո քար կում է դա տա-
կան ակ տը՝ այն չա փով էլ օրեն քով սահ ման ված դրույ քա չա փին հա մա պա տաս խան 
են թա կա է հաշ վարկ ման և վ ճար ման պե տա կան տուր քը (տե՛ս Կա րեն Գևորգ յանն, Ալիս 
Ղան թարչ յանն ընդ դեմ Լևոն Գևորգ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/4664/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 19.09.2018 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոգրյալ դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան հիմ նա րար իրա վուն քի բա ղա դրա տարր հան դի-
սա ցող՝ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման իրա վուն քի իրաց ման հա մար ան ձը ևս պար տա-
վոր է վճա րել պե տա կան տուրք «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված 
կար գով և չա փով: Ընդ որում, պե տա կան տուր քի գանձ ման (վճար ման) ընդ հա նուր կա նո-
նը գոր ծում է նաև դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման պա րա գա յում, ին չից հետևում է, որ 
ան կախ այն հան գա ման քից, թե դա տա կան ակ տը միայն հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով բո ղո-
քար կե լու արդ յուն քում ինչ պի սի իրա վա կան հետևանք ներ կա ռա ջա նան, օրեն քի ուժով բո-
ղո քա բե րը բո ղոք ներ կա յաց նե լու պա հին պար տա վոր է վճա րել բա ցա ռա պես դա տա կան 
ակ տի բո ղո քարկ վող ծա վա լի հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մա րը:

Քն նարկ վող պա րա գա յում սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րը նե րա ռել են 
Հաս միկ Զա տիկ յա նի սկզբնա կան, այն է՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու 
հայ ցա պա հան ջը, ու Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յաց րած՝ ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ ճա նա չե լու և ընդ հա նուր գույ քից բաժ նե մասն առանձ նաց-
նե լու հա կընդ դեմ հայ ցա պա հան ջը: 

Դա տա րա նի 23.04.2018 թվա կա նի վճռով սկզբնա կան հայ ցը բա վա րար վել է, իսկ հա-
կընդ դեմ հայ ցը՝ մերժ վել:

Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յա ցու ցի չը Դա տա րա նի 23.04.2018 
թվա կա նի վճռի դեմ փոս տա յին առաք ման եղա նա կով 21.05.2018 թվա կա նին ներ կա յաց-
րել է վե րա քննիչ բո ղոք՝ պա հան ջե լով «(...) որո շում կա յաց նե լու ամ բող ջու թյամբ կամ 
մաս նա կիո րեն բե կա նե լու Երևան քա ղա քի 05.02.2018 թվա կա նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17 
դա տա կան ակ տը, վե րա դարձ նե լով այն հա մա պա տաս խան ստո րա դաս դա տա րան նոր 
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քննու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա վալ, կամ մաս նա կիո րեն բե կա նել և փո փո խել 
ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը, կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ հա կընդ դեմ 
հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին, եթե ստո րա դաս դա տա րա նի հաս տա տած փաս տա կան հան-
գա մանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա յաց նե լու նման ակտ, և եթե դա բխում է ար-
դա րա դա տու թյան շա հե րից»: Վե րա քննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է 10.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 4-9):

Վե րա քննիչ դա տա րա նը «Վե րա քննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 08.06.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 371-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին հիմ քով վե րա դարձ րել է Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա-
յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քը՝ սահ մա նե լով տասն հին գօր յա ժամ կետ դրա նում թույլ տված 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու և այն կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Միա ժա մա նակ, նշված որոշ մամբ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ի թիվս այլ խախ տում-
նե րի, ար ձա նագ րել է, որ «(...) ի խախ տումն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով սահ ման ված կա նո նի՝ վե րա քննիչ 
բո ղո քը բո վան դա կող պա հան ջը վե րա բե րում է «Երևան քա ղա քի 05.02.2018 թվա կա-
նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17» վճռին, այն պայ ման նե րում, երբ վե րա քննիչ բո ղո քը ներ կա-
յաց վել է Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 23.04.2018 թվա կա նի 
թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17 վճռի դեմ: Ի խախ տումն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով և «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծի 6-րդ կե տի «բ» են թա կե տով սահ ման ված կա նոն նե րի՝ վե րա քննիչ բո ղո քին 
կցվել է սահ ման ված չա փից պա կաս պե տա կան տուր քի վճար ման փաս տը հա վաս տող 
ապա ցույց: Պա տաս խա նող ներ, հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վոր ներ Մա րիան նա Սարգս յա-
նի, Պետ րոս Սարգս յա նի կող մից բո ղո քարկ վում է ոչ գույ քա յին պա հան ջի գոր ծով 
վճիռն ամ բող ջու թյամբ, հետևա բար սույն գոր ծով վե րա քննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի գու մա րը կազ մում է 30.000 ՀՀ դրամ, մինչ դեռ 
վճար վել է 10.000 ՀՀ դրամ (...)» (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 11-13):

Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յա ցու ցի չը 18.06.2018 թվա կա նին փոս-
տա յին առաք ման եղա նա կով կրկին ներ կա յաց րել է վե րա քննիչ բո ղոք՝ պա հան ջե լով «(...) 
որո շում կա յաց նե լու մաս նա կի կամ լրիվ բե կա նե լու Երևան քա ղա քի 05.02.2018 թվա կա-
նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17 դա տա կան ակ տը, վե րա դարձ նե լով այն հա մա պա տաս խան 
ստո րա դաս դա տա րան նոր քննու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա վալ, կամ մաս նա-
կիո րեն բե կա նել և փո փո խել ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը, կա յաց նել նոր 
դա տա կան ակտ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին, եթե ստո րա դաս դա տա րա նի 
հաս տա տած փաս տա կան հան գա մանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս կա յաց նե լու 
նման ակտ, և եթե դա բխում է ար դա րա դա տու թյան շա հե րից»: Ընդ որում, կրկին ներ կա-
յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քով բո ղո քա բե րը հստա կեց րել է, որ «(…) վճի ռը են թա կա է (իմ 
պա հան ջի, իմ հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով) բե կան ման (…)»: Վե րա քննիչ բո ղո քին կից՝ նախ-
կի նում վճար ված 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով վճար ված պե տա կան տուր քի ան դոր րագ րի 
հետ մեկ տեղ, ներ կա յաց վել է ևս 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման 
ան դոր րա գիր (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 20-22, 27, 29, 30):

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, 29.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Մա րիան նա և Պետ րոս 
Սարգս յան նե րի ներ կա յա ցուց չի վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լով, պատ ճա ռա բա-
նել է, որ «(...) ի խախ տումն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 368-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված կա նո նի՝ վե րա քննիչ բո ղո քին կցված է սահ ման ված 
չա փից պա կաս պե տա կան տուր քի վճար ման փաս տը հա վաս տող ապա ցույց: Բո ղոք ներ-
կա յաց րած ան ձինք պետք է վճա րեին 30.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, ինչն 
ար ձա նագրվել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի 08.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ, մինչ դեռ վեր-
ջին ներս վճա րել են միայն 20.000 ՀՀ դրամ: Բա ցի այդ, ի խախ տումն ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 368-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 6-րդ կե տով սահ ման ված 
կա նո նի՝ վե րա քննիչ բո ղո քը բո վան դա կող պա հան ջը կրկին վե րա բե րում է «Երևան քա-
ղա քի 05.02.2018 թվա կա նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17» վճռին, այն պայ ման նե րում, երբ վե-
րա քննիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
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23.04.2018 թվա կա նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17 վճռի դեմ (...)»: Վե րը նշվա ծի հի ման վրա 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հան գել է այն հետևու թյան, որ 08.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ 
մատ նանշ ված թե րու թյուն նե րը բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի կող մից ամ բող ջու թյամբ չեն 
վե րաց վել, որ պի սի պայ ման նե րում վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նումն են թա կա է մերժ ման 
(հա տոր 3-րդ, գ.թ. 31-32):

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել 
հետևյա լը.

Քն նարկ վող պա րա գա յում պե տա կան տուր քի հար ցը լու ծե լիս Վե րա քննիչ դա տա րա-
նը պետք է կարևո րեր այն հան գա ման քը, թե ինչ ծա վա լով է բո ղո քարկ վել Դա տա րա նի 
վճի ռը: Այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ ներ, որ բո ղո քա բեր նե րի կող-
մից վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի չափն ան մի ջա կա նո րեն կախ ված է դա տա կան 
ակ տի բո ղո քարկ ման ծա վա լից, ինչ պես նաև ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քի հիմ քե րից 
և հիմ նա վո րում նե րից: Հետևա բար՝ բո ղոք բե րած ան ձինք պետք է հաշ վար կեին և վ ճա-
րեին պե տա կան տուրքն այն չա փով, որ պա հան ջի մա սով, որ բո ղո քար կել են դա տա կան 
ակ տը, որ պի սի փաստն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Մաս նա վո րա պես, ինչ պես ար դեն վե րը նշվեց, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն-
քով օրենս դի րը հստա կեց րել է, որ դա տա կան ակ տը վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քար-
կե լու հա մար՝ ոչ դրա մա կան պա հանջ նե րի գոր ծե րով, պետք է վճար վի պե տա կան տուրք 
յու րա քանչ յուր պա հան ջի հա մար՝ 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով:

Սույն գոր ծով առ կա է երեք ոչ դրա մա կան պա հանջ՝ սկզբնա կան հայ ցի մա սով՝ 1. ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հան ջը, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով՝ 
1. ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ ճա նա չե լու պա հան ջը և 2. ընդ հա նուր գույ քից 
բաժ նե մասն առանձ նաց նե լու պա հան ջը: 

Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յա ցու ցի չը, բո ղո քար կե լով Դա տա րա նի 
23.04.2018 թվա կա նի վճի ռը, ինչ պես սկզբնա կան, այն պես էլ կրկին ներ կա յաց ված վե-
րա քննիչ բո ղոք նե րով, ներ կա յաց րել է այ լընտ րան քա յին պա հանջ, միա ժա մա նակ հստա-
կեց նե լով, որ Դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քարկ վում է հա կընդ դեմ հայ ցը մեր ժե լու մա սով: 
Ավե լին, կրկին ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քով բո ղո քա բե րը հստա կեց րել է, որ «(…) 
վճի ռը են թա կա է (իմ պա հան ջի, իմ հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով) բե կան ման (…)»:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցը բաղ կա-
ցած է եր կու ոչ դրա մա կան պա հանջ նե րից, ին չից հետևում է, որ ան կախ այն հան գա ման-
քից, թե դա տա կան ակ տը միայն հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով բո ղո քար կե լու արդ յուն քում 
ինչ պի սի իրա վա կան հետևանք ներ կա ռա ջա նան, օրեն քի ուժով բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
պա հին են թա կա էր վճար ման բա ցա ռա պես դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ վող պա հան ջի 
հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի գու մա րը: Այ սինքն, այն քա նով, որ վե րա քննիչ 
բո ղո քում ներ կա յաց վել էր այ լընտ րան քա յին (ալ տեր նա տիվ) պա հանջ՝ բե կա նել դա տա-
կան ակ տը հա կընդ դեմ հայ ցա պա հան ջի բա վա րար ման մա սով, և քա նի որ հա կընդ դեմ 
հայ ցա պա հան ջի մա սով եր կու ոչ դրա մա կան պա հան ջի հա մար բո ղոք բե րած ան ձի կող-
մից վճար վել էր 20.000 ՀՀ դրամ, ուս տի Վե րա քննիչ դա տա րա նի փաս տար կը չի բխել 
«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օրեն քի 9-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րից:

Տվ յալ դեպ քում բո ղո քա բեր նե րի կող մից ներ կա յաց վել են 20.000 ՀՀ դրամ վճար ված 
լի նե լու փաս տը հա վաս տող պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րագ րեր, ին չը նշա նա-
կում է, որ հա կընդ դեմ հայ ցա պա հան ջի հա մար օրեն քով սահ ման ված չա փով պե տա կան 
տուրքն ամ բող ջու թյամբ վճար վել է, որ պի սի փաստն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա-
նի կող մից: 

Հետևա բար՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո ղո քա բեր նե րի կող մից վե րա քննիչ 
բո ղոք բե րե լու հա մար վճար վել է օրեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով՝ 20.000 ՀՀ դրա-
մի չա փով պե տա կան տուր քի գու մար, ուս տի այդ հիմ քով բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժելն 
ան հիմն է:

Ան դրա դառ նա լով վճռա բեկ բո ղո քի մյուս հիմ քին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող՝ 29.06.2018 թվա կա նի որոշ մամբ, որ պես 
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բո ղոք բե րած ան ձի կող մից չվե րաց ված խախ տում, ար ձա նագ րել է նաև այն փաս տը, 
որ վե րա քննիչ բո ղո քը բո վան դա կող պա հան ջը կրկին վե րա բե րում է «Երևան քա ղա քի 
05.02.2018 թվա կա նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17 վճռին»՝ այն դեպ քում, երբ վե րա քննիչ բո ղո-
քը ներ կա յաց վել է Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 23.04.2018 թվա կա նի թիվ 
ԵԱՔԴ/2005/02/17 վճռի դեմ:

Գոր ծում առ կա՝ 18.06.2018 թվա կա նին փոս տա յին առաք մամբ ներ կա յաց ված վե րա-
քննիչ բո ղո քի ուսում նա սի րու թյու նից հետևում է, որ բո ղո քի նե րա ծա կան մա սում նշվել 
է «վե րա քննիչ բո ղոք՝ Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի (նստա-
վայ րը Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան) 
23.04.2018 թվա կա նի թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/17 վճռի դեմ», բա ցի այդ բո ղո քի բո վան դա կու-
թյու նից ևս հս տակ է, որ բո ղո քը ներ կա յաց վել է Դա տա րա նի 23.04.2018 թվա կա նի վճռի 
դեմ, որ պի սի պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ բո ղո քարկ վել է Դա-
տա րա նի 23.04.2018 թվա կա նի վճի ռը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 20-22, 30): 

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, կի րա ռե-
լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 372-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 
կե տը, ան հիմն կեր պով մեր ժել է Մա րիան նա և Պետ րոս Սարգս յան նե րի ներ կա յա ցուց չի 
վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, վեր ջին նե րիս զրկե լով Դա տա րա նի 23.04.2018 թվա կա-
նի վճի ռը վե րա քննու թյան կար գով բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նից, միա ժա մա նակ 
սահ մա նա փա կե լով նրանց՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով և Կոն-
վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վուն քը՝ արդ յուն քում թույլ տա լով այն պի սի դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա րա-
դա տու թյան բուն էու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
29.06.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե 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 365-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի և 390-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով Վե րա քննիչ դա տա րա նի 29.06.2018 թվա կա նի 
«Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 405-րդ, 406-րդ և 408-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
րա նի 29.06.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-
կա չէ բո ղո քարկ ման: 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5605/05/19 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5605/05/19
 Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Առա քել յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

 նա խա գա հող 
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի հու լի սի 01-ին
քննե լով ըստ հայ ցի «Վեո լիա Ջուր» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան (այ սու հետ՝ 

Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն)՝ 
26.04.2019 թվա կա նին ՀՀ ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից 
ըն դուն ված թիվ 49-Ա ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րա-
քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա-
սին» որոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ար թուր Հով հան նիս յա նի և Ռու բեն 
Ժա մա գործ յա նի ներ կա յաց րած վճռա բեկ բո ղո քը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վե րաց նել 26.04.2019 թվա կա նին ՀՀ 

ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից ըն դուն ված թիվ 49-Ա ակտը:
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

29.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մերժ վել է:
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ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 23.09.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 29.07.2019 
թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը 
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61րդ և 63րդ հոդ ված նե րը, 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3րդ, 10րդ, 80րդ հոդ ված նե րը, «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
11րդ հոդ վա ծը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
53րդ հոդ վա ծը:

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 նե րը մի կող մից հաս տա տել են ակ տի բո ղո քարկ ման իրա-

վուն քի առ կա յու թյու նը, սա կայն մյուս կող մից բա ցա ռել են հայ ցա դի մու մի քննու թյու նը 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Մինչ դեռ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կա րող է 
մերժ վել այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մող սուբ յեկտն առ հա սա րակ հայց հա րու ցե-
լու իրա վունք չու նի, իսկ դա տա րանն իրա վա սու չէ լու ծել իր առջև բարձ րաց ված տվյալ 
վե ճը: Այն հան գա ման քը, որ վի ճարկ վող ակ տով հայց վո րին հա մա պա տաս խան կար գա-
դրու թյուն ներ կամ հրա ման ներ չեն տրվել, որևէ կերպ չի կա րող սահ մա նա փա կել հայց վո-
րի՝ դա տա կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քը, քա նի որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քը որևէ բա ցա ռու թյուն չի 
սահ մա նում՝ կապ ված կար գա դրու թյուն կամ հրա ման լի նե լու կամ չլի նե լու հետ:

Միա ժա մա նակ ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ ստու գում նե րի իրա-
կա նաց ման նպա տա կը պե տու թյա նը ներ կա յաց ված հաշ վետ վու թյուն նե րի իս կու թյան 
ստու գումն է, որը հե տապն դում է հան րա յին շա հի պաշտ պա նու թյան նպա տակ:

Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծով ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տին, ապա այն 
մի ջամ տող վար չա կան ակտ է, քա նի որ մի ջամ տող վար չա կան ակտ է հա մար վում նաև 
այն ակ տը, որը ցան կա ցած այլ եղա նա կով վատ թա րաց նում է ան ձի իրա վա կան կամ փաս-
տա ցի դրու թյու նը: Սույն դեպ քում վար կա բեկ վել է Ըն կե րու թյան գոր ծա րար համ բա վը, 
որը փաս տա ցի դրու թյան վատ թա րա ցում է, բա ցի այդ, վատ թա րա ցել և կա րող է վատ թա-
րա նալ Ըն կե րու թյան իրա վա կան դրու թյու նը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ բե կա նել Դա-
տա րա նի 29.07.2019 թվա կա նի 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է՝

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը 
կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ունե նալ օրեն քի և այլ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե-
րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի 
ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շու մը՝ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին 
հա մա պա տաս խան ստու գում նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի-
չի որոշ մամբ իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տի բո ղո քարկ ման 
հար ցի և այդ վե ճե րի ընդ դա տու թյան վե րա բեր յալ, կարևոր նշա նա կու թյուն կու նե նա 
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։
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2) ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից թույլ է տրվել «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-րդ հոդ վա ծի, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ, 10-րդ, 80-րդ հոդ ված նե րի խախ տում, 
որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 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 րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցա դրում նե րին. 

1. ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գում նշա
նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ մամբ իրա կա նաց ված ստուգ ման 
արդ յուն քում կազմ ված ակտն արդ յո՞ք են թա կա է բո ղո քարկ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու
թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով:

2. ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գում նշա
նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ մամբ իրա կա նաց ված ստուգ ման 
արդ յուն քում կազմ ված ակ տը, որով ան մի ջա կա նո րեն հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ չեն 
սահ ման վում տնտես վա րող սուբ յեկ տի հա մար, պետք է բո ղո քարկ վի վի ճարկ մա՞ն, թե՞ ճա
նաչ ման հայ ցի ներ կա յաց մամբ:

1. ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք 
ունի իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ-
յուր ոք, երբ որոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը 
կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք:

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 քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ 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 ինք նա 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 նա դրու-
թյամբ (...), մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով 
ամ րագրված իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը (...):

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 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:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա րան դի մե լու կամ ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լիու թյան իրա վուն քը մար դու՝ սահ մա նա դրաի րա վա կան և մի ջազ գա յին իրա վա-
կան նոր մե րով երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տա քննու-
թյան հիմ նա րար իրա վունք նե րի կարևո րա գույն բա ղա դրիչն է: 

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, մի շարք որո շում նե րով (10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 
թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու-
թյան, ար դար և արդ յու նա վետ դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի երաշ խա վոր ման 
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սահ մա նա դրա կան իրա վա չա փու թյան խնդիր նե րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան 
դիր քո րո շու մը, որ դա տա վա րա կան որևէ առանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ 
չի կա րող խո չըն դո տել կամ կան խել դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի արդ յու նա վետ 
իրաց ման հնա րա վո րու թյու նը, իմաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր-
ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քը կամ դրա իրաց ման ար գելք հան դի սա-
նալ, ըն թա ցա կար գա յին որևէ առանձ նա հատ կու թյուն չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի 
սահ մա նա փակ ման հիմ նա վո րում, դա տա րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լիու թյու-
նը կա րող է ունե նալ որո շա կի սահ մա նա փա կում ներ, որոնք չպետք է խա թա րեն այդ 
իրա վուն քի բուն էու թյու նը:

Թեև դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վունքն ուղ ղա կիո րեն ամ րագրված չէ Կոն վեն-
ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ-
սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տա քննու թյան իրա-
վուն քի ան բա ժա նե լի տարր: Այս պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան իրա վուն քի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պա յին իրա վուն քի 
հա մա ձայն՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի իրա վունք-
նե 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՝ դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու 
իրա վուն քը, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տում նա խա տես ված մյուս երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա-
կա յին 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 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 
Kreuz v. Poland (28249/95) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 
52րդ կետ): Մինչ դեռ Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սանկ յու նից՝ դա տա րա նի իրա վուն քը 
բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում-
նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լիու թյան իրա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է 
պե տու թյան կող մից որո շա կի կար գա վո րում ներ, և այս առու մով պե տու թյու նը որո շա-
կի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ունի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն-
քի սահ մա նա փա կու մը պետք է իրա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զրկի ան ձին 
մատ չե լիու թյան իրա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ իրա վուն քի 
բուն էու թյու նը (տե՛ս Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով Եվ րո պա
կան դա տա րա նի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը, 59րդ կետ): Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ 
դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի-
նել Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, եթե այն չի հե տապն դում իրա վա չափ նպա տակ, 
և եթե առ կա չէ ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ-
վող նպա տակ նե րի միջև՝ հա մա չա փու թյան առու մով (տե՛ս Khalfaoui v. France (34791/97) 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 36րդ կետ): Մեկ այլ վճռով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ դա տա րա նի մատ չե լիու թյունն օրենս դրա կան կար-
գա վո րում նե րի առար կա է, և դա տա րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա կան 
հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը՝ խու սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քննու թյա նը 
խո չըն դո տող ավե լորդ ձևա կա նու թյուն նե րից (ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց 
ճկուն մո տե ցու մից, որի դեպ քում օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը 
կկորց նեն իրենց նշա նա կու թյու նը: Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե-
լիու թյան իրա վուն քը խա թար վում է այն դեպ քում, երբ օրենս դրա կան նոր մե րը դա դա-
րում են ծա ռա յել իրա վա կան որո շա կիու թյան ու ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա-
կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան ձին հաս նել իրա վա սու դա տա րա նի 
կող մից իր գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյա նը (տե՛ս Dumitru Gheorghe v. Romania (33883/06) 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի վճի ռը, 28րդ կետ): 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ գտել է, որ ար դա րա դա-
տու թյան մատ չե լիու թյան իրա վուն քը սեր տո րեն փոխ կա պակց ված է այս կամ այն գոր ծի՝ 
դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի հետ, (...):
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ան ձը կա րող է իրաց նել դա տա րա նի 
մատ չե լիու թյան իր իրա վուն քը միայն այն դեպ քում, երբ դա տա րա նի առջև վեր ջի նիս 
բարձ րաց րած հար ցը (որ պես կա նոն՝ իրա վուն քի մա սին վե ճը) են թա կա է քննու թյան և 
լուծ ման դա տա րա նի կող մից: Այդ իսկ պատ ճա ռով օրենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում սահ մա նել է, որ դա տա րա նը 
պար տա վոր է մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, եթե հայ ցը են թա կա չէ դա տա րա նում 
քննու թյան (տե՛ս Լու սա կերտ Սարգս յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ 
գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի թիվ ՎԴ/7047/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 18.04.2018 թվա կա նի որո շու մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը կա րող է մերժ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով այն դեպ քում, երբ դա տա րան 
դի մող սուբ յեկ տը հայց հա րու ցե լու իրա վունք առ հա սա րակ չու նի, իսկ դա տա րանն իրա-
վա սու չէ լու ծել իր առջև բարձ րաց ված տվյալ վե ճը (տե՛ս Վա րու ժան Ավե տիք յանն 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 թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
14.03.2017 թվա կա նի որո շու մը): 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նաև անհ րա ժեշտ է հա մա րել ընդգ ծել, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենս գիր քը որ դեգ րել է այն կա ռու ցա կար գը, որ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում ամ րագրված՝ «հայ ցը 
են թա կա չէ դա տա րա նում քննու թյան» արտահայտությունը հան գում է հետևյա լին. վար-
չա կան դա տա րա նում գործ չի կա րող հա րուց վել, եթե այդ գոր ծի հիմ քում ըն կած վե ճը 
(հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը, հայ ցա դի մու մով դա-
տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցը) են թա կա չէ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
գոր ծող առա ջին ատ յա նի որևէ (ինչ պես ընդ հա նուր իրա վա սու թյան, այն պես էլ մաս նա-
գի տաց ված) դա տա րա նում քննու թյան: Հետևա բար, վե ճը (հայ ցը) դա տա րա նի քննու թյա-
նը են թա կա չլի նե լու հիմ քով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լիս վար չա կան դա տա րա նը 
պար տա վոր է ցույց տալ այն իրա վա կան և փաս տա կան հան գա մանք նե րը, որոնք վկա յում 
են այն մա սին, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող առա ջին ատ յա նի ընդ հա-
նուր իրա վա սու թյան և մաս նա գի տաց ված բո լոր դա տա րան ներն իրա վա սու չեն քննե լու 
և լու ծե լու տվյալ վե ճը: Ընդ որում, հայց վո րի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով նա խա տես ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կի սխալ ընտ րու թյունն ինք-
նին չի են թա դրում, որ դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված վե ճը (հայ ցը) են թա կա չէ դա տա-
րա նի քննու թյա նը (տե՛ս նաև Գա գիկ Մաթևոս յանն ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա
խա րա րու թյան թիվ ՎԴ/0229/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 20.07.2017 
թվա կա նի որո շու մը):

Վե րո շա րադր յալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րանն 
անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում-
նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի կար գա վո րում նե րին:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց-
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ստուգ ման հրա մա նում կամ 
հանձ նա րա րագ րում նշված ժամ կետն ավարտ վե լուց հե տո՝ 10 աշ խա տան քա յին օր վա ըն-
թաց քում, ստու գումն իրա կա նաց նող ան ձը (...) ամ փո փում է ստուգ ման արդ յունք նե րը՝ 
խախ տում ներ չհայտ նա բե րե լու դեպ քում կազ մում տե ղե կանք, իսկ խախ տում ներ հայտ նա
բե րե լու դեպ քում՝ ակ տի նա խա գիծ: (...) Ակ տի նա խա գի ծը ստու գում իրա կա նաց նող ան ձը 
3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց-
նում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար 
ան ձին՝ առար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու նպա տա կով: Տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե-
կա վա րը կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը 5 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց-
քում ուսում նա սի րում է ակ տի նա խա գի ծը: (...) տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ 
նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից առար կու թյուն ներ չներ կա յաց վե լու դեպ-
քում ստու գող մար մի նը կազ մում է ակ տը և  դրա մեկ օրի նա կը՝ ստո րագրված ստու գում 
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իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, ժամ կե տի ավար տից հե տո՝ 3 աշ խա տան-
քա յին օր վա ըն թաց քում, պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց նում տնտե սա-
վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին: Տն տե սա-
վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից (...) 
ակ տի նա խագ ծի վե րա բեր յալ առար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու դեպ քում ստու գող մար-
մի նը ուսում նա սի րում է դրանք և առար կու թյուն ներ ստա նա լու օր վան հա ջոր դող 3 աշ խա-
տան քա յին օր վա ըն թաց քում ակ տի մեկ օրի նա կը՝ ստո րագրված ստու գում իրա կա նաց-
նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց նում 
է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի 
ստո րագրմա նը: Տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո-
նա տար ան ձի ներ կա յաց րած առար կու թյուն նե րը կցվում են ակ տին և կազ մում դրա ան-
բա ժա նե լի մա սը: (...)

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գումն իրա կա նաց նող ան-
ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը եր կու 
ամս վա ըն թաց քում, եթե օրեն քով այլ բան չի նա խա տես վում, կա րող են բո ղո քարկ վել այն 
պե տա կան մարմ նին, որին ան մի ջա կա նո րեն են թարկ վում է (են) ստու գող ան ձը (ան ձինք), 
կամ «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 հանձ նա ժո ղով, կամ դա տա րան: (...) Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 
հա մա ձայն՝ բո ղոք նե րը վե րա դա սու թյան կար գով քննու թյան են առնվում, և  դրանց վե րա-
բեր յալ որո շում ներն ըն դուն վում են ոչ ուշ, քան բո ղոքն ստաց վե լու օր վա նից 30 օրա ցու-
ցա յին օր վա ըն թաց քում: Նշ ված ժամ կե տում բո ղո քի վե րա բեր յալ պա տաս խան չտրվե լու 
դեպ քում բո ղո քում բեր ված փաս տարկ նե րը հա մար վում են ըն դուն ված: Սույն կե տով սահ-
ման ված ժամ կե տի հաշ վարկն սկսվում է գրա վոր բո ղո քը հա մա պա տաս խան մարմ նում 
մուտ քագրվե լու օր վան հա ջոր դող առա ջին աշ խա տան քա յին օր վա նից: Նույն հոդ վա ծի 
4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ըն դուն ված որոշ մա նը չհա մա ձայն վե լու դեպ քում տնտե սա վա րող 
սուբ յեկ տի ղե կա վա րը կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար անձն իրա վունք ունի բո ղո
քար կել դա տա րան: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գու մը նշա նա կե-
լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որո շու մը բո ղո քարկ վում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված կար գով, իսկ 
նշված ստուգ ման ըն թաց քում ստու գող ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րը և ստուգ ման արդ յուն քում 
կազմ ված ակ տը՝ նույն հոդ վա ծի 24րդ մա սե րով սահ ման ված կար գով:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց-
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի վե րոգրյալ կար գա վո րում նե րից պարզ է դառ նում, որ օրենս դի րը 
հստա կո րեն սահ մա նել է ան ձի իրա վուն քը՝ վար չա կան կար գով կամ դա տա կան կար գով 
բո ղո քար կե լու ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը: Ընդ որում, հա տուկ նաև սահ-
ման վել է, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան նշա նակ-
ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը են թա կա է բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր կար-
գով, այ սինքն՝ կա րող է բո ղո քարկ վել նաև դա տա րան այն նույն կար գով, ինչ ոչ քրեա դա-
տա վա րա կան կար գով նշա նակ ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը:

Հետևա բար, Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի հայտ-
նած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-
րում է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց-
կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի հի ման վրա կազմ ված ստուգ ման ակ տի բո ղո քարկ ման իրա-
վունքն ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի ան բա ժա նե լի տարր հան դի սա ցող՝ դա տա-
րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի դրսևո րում է:

Միա ժա մա նակ, նկա տի ունե նա լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից նախ կի նում 
հայտ նած դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է, որ եթե օրենս դի րը 
հստակ ամ րագ րել է ստուգ ման ակ տի դա տա կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քը, նման ակ-
տի բո ղո քարկ մամբ պայ մա նա վոր ված վե ճը են թա կա է քննու թյան դա տա րա նում: Ուս-
տի, վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը չի 
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կա րող մերժ վել կամ հա րուց ված գոր ծի վա րույ թը չի կա րող կարճ վել այն հիմ քով, որ հայ-
ցը կամ վե ճը են թա կա չէ քննու թյան որևէ դա տա րա նում: 

Ավե լին, Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է այն հան գա ման քը, որ օրեն քով ուղ ղա-
կիո րեն սահ ման ված դա տա կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քի առ կա յու թյան պայ մա նում ՀՀ 
վար չա կան դա տա րա նը ոչ միայն չի կա րող մեր ժել հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կամ կար-
ճել գոր ծի վա րույ թը, այլ նաև պար տա վոր է օգտ վել հայ ցա դի մու մի վե րա հաս ցեագրման 
կա ռու ցա կար գից, եթե կար ծում է, որ տվյալ վե ճը չի կա րող քննվել վար չա կան դա տա վա-
րու թյան կար գով: 

Այս պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րում ար տա հայ տել է այն իրա վա-
կան դիր քո րո շու մը, որ օրենս դի րը, նպա տակ ունե նա լով վար չա կան ար դա րա դա տու-
թյան հա մա կար գում ապա հո վե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի գործ նա կա-
նում արդ յու նա վետ երաշ խա վո րու մը, նա խա տե սել է հայ ցա դի մու մի վե րա հաս ցեագրման 
ինս տի տու տը: Ընդ որում, այս կա ռու ցա կար գը վար չա կան դա տա վա րու թյան հա մա կարգ 
ներդր վեց 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 օրենս գիր 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 ցեագ րե լը սահ մա նե լով որ պես 
վար չա կան դա տա րա նի պար տա կա նու թյուն՝ օրենս դի 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 ընդ դատ յա 
չէ իրեն, այն պատ ճա ռա բան ված որոշ մամբ վե րա հաս ցեագ րում է ըստ ընդ 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 վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու-
նա վետ պաշտ պա նու թյան ապա հով ման կոն վեն ցիոն կար գա վո րում նե րով, պար տա վոր 
է պար զել, թե արդ յոք կոնկ րետ գործն ընդ դատ յա է վար չա կան դա տա րա նին, թե՝ ոչ, և 
գոր ծը վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա չլի նե լու պա րա գա յում վե րա հաս ցեագ րել այն 
ըստ ընդ դա տու թյան՝ դրա նով իսկ ապա հո վե լով ան ձի՝ արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի գործ նա կան իրա կա նաց ման երաշ-
խա վո րու մը:

Փաս տո րեն, օրենս դի 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 ընդ դատ յա 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 ըստ ընդ դա տու թյան վե րա հաս ցեագ րե լու 
մա սին (տե՛ս «Վեստ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա
նու թյան գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/0830/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
22.04.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Այս պի սով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ քրեա դա տա վա րա կան կար-
գով նշա նակ ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը են թա կա է բո ղո քարկ ման դա-
տա կան կար գով, ուս տի՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով ակ տի բո ղո քար կում իրա-
կա նաց ված լի նե լու պայ ման նե րում դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել կամ 
գոր ծի վա րույ թը կար ճել չի կա րող՝ հայ ցը կամ վե ճը դա տա րա նում քննու թյան են թա կա 
չլի նե լու հիմ քով:

2. Նա խորդ կե տում կա տար ված իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճռա-
բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե որ դա տա-
րա նը պետք է քննի քրեա դա տա վա րա կան կար գով նշա նակ ված ստուգ ման արդ յուն քում 
կազմ ված ակ տի բո ղո քարկ ման վե ճը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ առա ջին ատ յա նի 
դա տա րան ներն են ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րը և մաս նա գի տաց ված դա-
տա րան նե րը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաս նա գի տաց ված դա տա րան ներն 
են վար չա կան դա տա րա նը և սնան կու թյան դա տա րա նը:
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ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 21-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ առա ջին ատ յա նի 
ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում գոր ծը քննում են քա ղա քա ցիա կան կամ քրեա-
կան մաս նա գի տաց ման դա տա վոր նե րը:

ՀՀ դա տա կան օրենսգրքի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա-
տա րա նին են են թա կա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով նա խա տես ված գոր ծե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու-
թյան դա տա րա նին են են թա կա սնան կու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օրեն-
քով նա խա տես ված բո լոր գոր ծե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 18-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-
մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րը են թա կա են քննու թյան առա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նում, բա ցա ռու թյամբ «Ս նան կու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րի: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցիա կան են 
հա մար վում իրա վուն քի մա սին վե ճի հետ կապ ված բո լոր գոր ծե րը, բա ցա ռու թյամբ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա րա նի (...) կամ Սահ մա նա դրա կան դա տա-
րա նի իրա վա սու թյա նը վե րա պահ ված գոր ծե րի:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 44-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ առա ջին ատ-
յա նի դա տա րան նե րը քննում են բո լոր քրեա կան գոր ծե րը, քրեա դա տա վա րա կան օրենս-
դրու թյամբ նա խա տես ված այլ գոր ծեր (նյու թեր), ինչ պես նաև վե րահս կո ղու թյուն են իրա-
կա նաց նում քրեա կան գոր ծի մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ:

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 ընդ դատ յա են հան րա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող բո լոր 
գոր ծե րը (...): Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա չեն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի (...) են թա կա յու թյա նը վե-
րա պահ ված գոր ծե րը, ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի են թա կա յու թյա նը վե րա պահ-
ված քրեա կան գոր ծե րը, ինչ պես նաև պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված գոր ծե րը։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ սնան կու-
թյան գոր ծե րի վա րումն իրա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սնան կու թյան 
դա տա րա նում:

Վե րը ներ կա յաց ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա-
րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն հար ցին, թե որ դա տա րա նը պետք է 
քննի հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման հի ման վրա նշա նակ ված ստուգ ման 
արդ յուն քում կա յաց ված ակ տի դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քը:

Նախ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ընդ դա տու թյու նը՝ որ պես դա տա-
վա րա կան ինս տի 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 ատ յա նի կոնկ րետ դա տա րան նե րի միջև։ Ընդ որում, ՀՀ սահ-
մա նա դրա 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 պաշտ պա 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 
ընդ դա տու թյանն օրեն քով հանձն ված է տվյալ գոր ծը:

Այս պի սով, իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի կամ դի մու մի հի ման վրա հա րուց-
ված գոր ծե րի առար կա յա կան ընդ դա տու թյան հար ցը որոշ վում է՝ ել նե լով այն հան գա ման-
քից, թե ինչ պի սի (հան րա յին 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 (իսկ մի քա նի 
փոխ կա պակց ված հայ ցա պա հանջ նե 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 ան դրա դար ձել է հան րա յին 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 ընդ դա տու թյան տա րան ջատ ման հար ցին: Այս պես, ըստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
բնո րոշ ման՝ հան րա յին 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 րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված 
սուբ յեկ տը, որն այդ հա րա բե րու թյան ըն թաց քում հան րա յին շա հի իրաց ման կա պակ ցու-
թյամբ իրաց նում է օրեն քով սահ ման ված իր հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րը: 
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Իրա վա հա րա բե րու թյան հան րա յին լի նե լու և  դրա նից բխող վե ճը վար չա կան դա տա րա նին 
ընդ դատ յա լի նե լու հան գա ման քը պար զե լու նպա տա կով պետք է գնա հատ ման առար կա 
դարձ վեն հետևյալ հան գա մանք նե րը.

1. արդ յո՞ք իրա վա հա րա բե րու թյան կող մե րից մե կը հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո-
րու թյուն նե րով օժտ ված սուբ յեկտ է, թե՝ ոչ, 

2. արդ յո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հան րա յին 
իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտ ված սուբ յեկ տի կող մից իր հան րա յին իշ խա նա կան լիա-
զո րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման պար տա կա նու թյու նը, թե՝ ոչ,

3. արդ յո՞ք այդ իրա վա հա րա բե րու թյու նը ծա գել է հան րա յին շա հի իրաց ման կա-
պակ ցու թյամբ (ի րա վա հա րա բե րու թյունն ուղղ ված է եղել հան րա յին 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 րոգրյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա 
առ կա յու թյան դեպ քում է հնա րա վոր փաս տել իրա վա հա րա բե րու թյան հան րա յին լի նե լու 
հան գա ման քը, ինչ պես նաև այդ հա րա բե րու թյու նից բխող վե ճե րի ընդ դա տու թյան հար ցը 
(տե՛ս «Վեստ» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան 
գոր ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/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):

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի դրույթ նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճռա բեկ դա-
տա րա նը եզ րա հան գում է, որ նշված օրեն քի շրջա նակ նե րում ստու գում նե րի իրա կա նաց-
ման արդ յուն քում ծա գող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հան րա յին են, քա նի որ նախ ստու-
գում իրա կա նաց նող ան ձը ստու գում նե րի ըն թաց քում հան դես է գա լիս որ պես հան րա յին 
իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված սուբ յեկտ, որը հիմ նա վոր վում է նույն օրեն քի 
7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ստու գում իրա կա նաց նող ան ձի լիա զո րու թյուն նե րի շրջա-
նա կով (օ րի նակ՝ պա հան ջել փաս տաթղ թեր, տվյալ ներ և այլ տե ղե կու թյուն ներ, բա ցատ-
րու թյուն ներ, տե ղե կանք ներ, սահ մա նել ժամ կետ ներ՝ բա ցա հայտ ված այն թե րու թյուն նե րի 
և խախ տում նե րի վե րաց ման հա մար, որոնք չեն առա ջաց նում քրեա կան կամ վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն, ստուգ ման հրա մա նում նշված հար ցե րի շրջա նակ նե րում տնտե-
սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րից կամ նրան փո խա րի նող ան ձից պա հան ջել անց կաց-
նե լու ակ տիվ նե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի գույ քագ րում ներ և այլն): Բա ցի այդ, նույն 
օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծով թվարկ վում են այն պե տա կան մար մին նե րը, որոնք օժտ ված են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում իրենց լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում 
ստու գում ներ իրա կա նաց նե լու իրա վա սու թյամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է հան րա յին շա հի իրաց ման կա պակ ցու թյամբ իրա վա հա րա բե րու-
թյան առա ջաց ման պայ մա նին, ապա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նույն օրեն քի 
3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ստուգ ման նպա տա կը (այն է՝ ստուգ ման նպա տա
կը տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյան ոլոր տում օրեն քի և այլ իրա վա կան ակ տե րի 
հի ման վրա պե տա կան մար մին նե րին ներ կա յաց ված կամ հրա պա րակ ված հաշ վետ վու թյուն
նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը պար զե լը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենք նե րի ու այլ 
իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ պե տա կան հսկո ղու թյուն իրա
կա նաց նե լը և տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի գույ քա յին իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լը, իսկ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան 
նշա նակ ված ստու գում նե րի դեպ քում նաև տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյան հետ 
կապ ված առան ձին տար րե րի փաս տա ցի իրա վի ճա կը պար զելն է) բա վա րար է ար ձա նագ-
րե լու հա մար, որ ստու գում նե րի իրա կա նաց ման հիմ քում հենց հան րա յին շահն է:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի հի ման 
վրա իրա կա նաց վող ստու գում նե րի արդ յուն քում ծա գող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 
հան րա յին բնույ թի են: Ուս տի, բա ցառ վում է ստու գում նե րի իրա կա նաց ման կա պակ ցու-
թյամբ ստու գում իրա կա նաց նող մարմ նի և տն տես վա րող սուբ յեկ տի միջև ծա գող վե ճե-
րի քննու թյու նը ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նում՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան գործ, 
կամ ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նում:
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Ն կա տի ունե նա լով, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա-
կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով տա րան ջատ վել 
է ստու գու մը նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման բո ղո քար-
կու մը ստուգ ման ըն թաց քում ստու գող ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի և ստուգ ման արդ յուն քում 
կազմ ված ակ տի բո ղո քար կու մից, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դրի 
նպա տակն է եղել հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման հի ման վրա նշա նակ ված 
ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը չտար բե րա կել նույն օրեն քով իրա կա նաց վող այլ 
ստու գում նե րի արդ յուն քում կազմ ված ակ տե րից: 

Հաշ վի առ նե լով «Նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 41-րդ հոդ վա-
ծով սահ ման ված նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի նոր մի մեկ նա բան ման կա նո նը ( Նոր մա տիվ 
իրա վա կան ակ տի նոր մը մեկ նա բան վում է՝ հաշ վի առ նե լով նոր մա տիվ իրա վա կան ակտն ըն
դու նե լիս այն ըն դու նող մարմ նի նպա տա կը՝ ել նե լով դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա
հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից, ամ բողջ հոդ վա ծի, գլխի, բաժ նի կար գա վոր ման 
հա մա տեքս տից, այն նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տի դրույթ նե րից, ի կա տա րումն որի ըն դուն վել 
է այդ ակ տը, տվյալ նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով սահ ման ված սկզբունք նե րից, իսկ այդ պի
սի սկզբունք ներ սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում՝ տվյալ իրա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող 
իրա վուն քի ճյու ղի սկզբունք նե րից), կարևո րե լով նաև ««Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քում փո փո խու թյուն ներ և 
լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 04.02.2010 թվա կա նին ըն դուն ված և 30.03.2010 թվա կա նին 
ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-17-Ն օրեն քի նա խագ ծին կից ներ կա յաց ված հիմ նա վոր ման մեջ ար-
տա հայտ ված օրենս դրի նպա տա կը (մաս նա վո րա պես, նա խագ ծի հիմ նա վոր մամբ կարևոր
վել է, որ քրեա դա տա վա րա կան կար գով իրա կա նաց ված ստու գում նե րի վրա տա րած վեն «Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ 
օրեն քի դրույթ նե րը)՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-րդ հոդ-
վա ծում նշված բո ղո քար կու մը պետք է իրա կա նաց վի ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում:

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 ծում առ կա 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տի հա մա ձայն՝ ՀՀ ֆի նանս-
նե րի նա խա րա րի 04.10.2018 թվա կա նի թիվ 49-Ա և 30.10.2018 թվա կա նի թիվ 54-Ա հանձ-
նա րա րագ րե րի հա մա ձայն՝ Նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան 
վար չու թյունն Ըն կե րու թյու նում իրա կա նաց րել է ֆի նան սատն տե սա կան ստու գում՝ ՀՀ հա-
տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան 10.09.2018 թվա կա նի թիվ 18-482-կգ-18 գրու թյամբ ներ կա-
յաց ված՝ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան կո ռուպ ցիոն, կազ մա կերպ ված և պաշ տո-
նեա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վար չու թյան ՀԿԳ ավագ քննի չի կող մից 10.09.2018 թվա-
կա նի «Ս տու գում (ֆի նան սատն տե սա կան) նշա նա կե լու մա սին» կա յաց րած որոշ մամբ, 
ինչ պես նաև 24.09.2018 թվա կա նի թիվ 18-482ԿԳ-18 գրու թյամբ առա ջադր ված հար ցե րի 
շրջա նակ նե րում: Թիվ 49-Ա ակ տով ար ձա նագրվել են մի շարք փաս տեր (այդ թվում՝ են-
թա դրա բար թույլ տրված խախ տում ներ): Ակ տում կա տար վել է եզ րա հան գում այն մա սին, 
որ «Ըն կե րու թյու նում իրա կա նաց ված ստուգ մամբ ար ձա նագրված փաս տե րի գծով հնա-
րա վոր հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի առա ջաց ման հար ցը կա րող է պարզ վել հար-
կա յին մարմ նի կող մից» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 41-48):

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան 22.06.2019 թվա կա նի գրու թյամբ մերժ վել է 
26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տի դեմ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված վար չա-
կան բո ղո քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 49-57):

Դի մե լով Դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը փոր ձել է հիմ նա վոր վել, որ ստու գում նե րի ըն-
թաց քում, ինչ պես նաև ակ տի ըն դուն ման ժա մա նակ թույլ են տրվել ըն թա ցա կար գա յին 
խախ տում ներ, բա ցի այդ, ակ տում ար ձա նագրված խախ տում ներն իրա կա նում առ կա 
չեն: Ըն կե րու թյու նը խնդրել է «վե րաց նել 26.04.2019 թվա կա նին Նա խա րա րու թյան ֆի-
նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից ըն դուն ված թիվ 49-Ա ակ տը» 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-40):



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 717

Դա տա րա նը 29.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ մեր ժել է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը՝ ար-
ձա նագ րե լով, որ վի ճարկ վող ակ տը վար չա կան ակտ չէ, քա նի որ այն ուղղ ված չէ հայց վո րի 
հա մար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն 
կամ ճա նա չե լուն, դրա մի ջո ցով վար չա կան մար մի նը չի մեր ժել, մի ջամ տել, ընդ հուպ սահ-
մա նա փա կել հայց վո րի իրա վունք նե րի իրա կա նա ցու մը: Դա տա րա նը գտել է, որ նշված 
ակ տը տե ղե կատ վա կան բնույ թի փաս տա թուղթ է: Ուս տի եզ րա հան գել է, որ այդ ակ տի՝ 
որ պես մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցը են թա կա չէ քննու թյան 
դա տա րա նում: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը 23.09.2019 թվա կա նի որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ-
վող ակ տը վար չա կան ակտ չէ և մեր ժել է Ըն կե րու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը՝ հիմ նա վոր 
հա մա րե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

Սույն որոշ մամբ հայտ նած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս-
տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե („ex officio“): Նույն հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը (...) առա ջար կում է ճշտել ոչ հստակ հայ ցա յին 
պա հանջ նե րը, ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով (...):

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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը):

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։

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 գա դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա նու-
թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն: (...) Նույն հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օրեն քի իմաս տով՝

ա) 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 մա դրում են իրա վունք ներ 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.

բ) 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, ընդ հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց իրա վունք նե-
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.

գ) զու գորդ վող վար չա կան ակտն այն վար չա կան ակտն է, որն իր մեջ պա րու նա կում 
է ան ձի հա մար ինչ պես բա րեն պաստ, այն պես էլ մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րով սահ-
ման վող դրույթ ներ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 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 անհ րա ժեշտ է պար զել, 
թե արդ յոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբ յեկ տը վար չա կան ակտ է, թե՝ ոչ 
(տե՛ս Վա րու ժան Ավե տիք յանն 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 թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի որո շու մը): 
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել 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 ցեա 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 քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա 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 ցեա տերն այն պի սի 
ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ է, որը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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 րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան-
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 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 րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին 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 հետևանք ներ է առա ջաց նում իր հետ 
կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 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-
վունք ներ 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 նիս յանն ընդ 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 քանչ յուրն անհ րա 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: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա 
ակտն առնվազն այն քա նով, որ քա նով ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանք ներ չի առա ջաց նում 
Ըն կե րու թյան հա մար, այլ պար զա պես ար ձա նագ րում է որո շա կի խախ տում ներ, չի կա րող 
դի տարկ վել վար չա կան ակտ, քա նի որ չի բա վա րա րում վար չա կան ակ տի բո լոր որա կա-
կան չա փա նիշ նե րին: Հետևա բար այս մա սով հիմ նա վոր չէ բո ղո քա բե րի այն պնդու մը, որ 
նշված ակ տը մի ջամ տող վար չա կան ակտ է: 

Ընդ որում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նույ նան ման դիր քո րո շում հայտ նել է նաև ՀՀ 
բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան բնա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյան 
բնա պահ պա նա կան և բ նօգ տա գործ ման վճար նե րի օբ յեկտ հա մար վող փաս տա ցի ծա-
վալ նե րի չա փա քա նակ նե րի ստուգ ման ակ տե րի կա պակ ցու թյամբ՝ դրանք չհա մա րե լով 
վար չա կան ակտ (տե՛ս օրի նակ, «Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր հար կա յին պե տա կան ծա ռա յու թյան և ՀՀ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու
թյան բնա պահ պա նա կան պե տա կան տես չու թյան թիվ 31655(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա
տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի որո շու մը, «Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸն  ընդ դեմ ՀՀ բնա պահ
պա նու թյան նա խա րա րու թյան և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի 
կո մի տեի թիվ ՎԴ/0155/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 14.10.2011 թվա
կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գու մը նշա նա-
կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման հի ման վրա իրա կա նաց ված 
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ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը, որում պար զա պես ար ձա նագրվում են որո շա կի 
խախ տում ներ, սա կայն ուղ ղա կի պար տա վո րու թյուն ներ չեն առա ջադր վում, ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի շրջա նակ նե րում պետք է բո ղո քարկ վի ճա նաչ ման 
հայ ցի շրջա նակ նե րում՝ նկա տի ունե նա լով, որ 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: 

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ վար չա կան 
ար դա րա դա տու թյա նը բնո րոշ կարևո րա գույն առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մե կը դա տա-
րա նի կող մից գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու 
սկզբունքն է, որը մաս նա վո րա պես ար տա հայտ վում է դա տա րա նի ակ տիվ դե րա կա տա-
րու թյամբ այն պի սի 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 լիս, ինչ պի սիք են՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով 
սահ ման ված հա մա պա տաս խան հայ ցա տե սա կը ճիշտ ընտ րե լը կամ իրենց հայ ցա յին պա-
հանջ նե րը ճիշտ ձևա կեր պե լը: Նշ ված 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 ցա յին պա հանջ նե 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 բեր յալ 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 արդ յու նա վետ դա տա քննու թյու նը, 
այլ նաև ան ձի խախտ ված իրա վունք նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ հայ ցա տե սա կի ընտ րու թյան 
սուբ յեկ 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-
բեր յալ 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 նանշ ման պար տա կա նու թյու նը հա մար վում է կա տար ված 
(տե՛ս նաև Ալեք սանդր Կա րա լովն ընդ 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, Վա րու ժան 
Ավե տիք յանն 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 թիվ ՎԴ/3804/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 14.03.2017 թվա կա նի որո շու մը):

Վա րու ժան Ավե տիք յանն 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 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մից ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը 
պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա-
բեր յալ հայց վո րին առա ջարկ անե լու պար տա կա նու թյու նը կա րող է կա տար վել նաև գոր-
ծի հա րուց ման փու լում: Ըստ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի՝ հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լիու թյան 
(գոր ծի հա րուց ման) փու լում նշված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը պետք է կա տար վի 
հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ ման շրջա նակ նե րում:

Ընդ որում, վե րոգրյալ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նաև 
պրակ տի կա յում հան դի պող այն իրա վի ճակ նե րին, երբ ան ձը, դի մե լով վար չա կան դա տա-
րան, ցան կա նում է հաս նել վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան իրա վա կան 
ակ տի վե րաց մա նը և իր իրա վունք նե րի և շա հե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար 
ընտ րել է ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ՝ իր պա հան ջը ձևա կեր պե լով տվյալ պա րա գա յում ոչ կի-
րա ռե լի՝ վի ճարկ ման հայ ցա տե սա կի հայ ցի առար կա յին հա մա պա տաս խան՝ պա հան ջե-
լով վե րաց նել ոչ թե վար չա կան ակտ, այլ վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող ան հա տա կան 
իրա վա կան ակտ: Ն ման պայ ման նե րում հայց վո րի իրա վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան հա մար պատ շաճ հայ ցա տե սա կի ընտ րու թյան իրա վա կան 
հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է հայ ցա դի-
մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին որոշ ման մի ջո ցով մատ նան շել հայց վո րին այդ իրա վա կան 
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հնա րա վո րու թյու նը և առա ջար կել վեր ջի նիս ներ կա յաց նե լու տվյալ վի ճե լի իրա վա հա րա-
բե րու թյու նից բխող և օրեն քով նա խա տես ված պատ շաճ հայ ցա տե սա կի հայ ցի առար կա-
յին բնո րոշ հայ ցա պա հանջ:

Հիմք ըն դու նե լով Վա րու ժան Ավե տիք յանն 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 գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի հայտ նած դիր քո րո շում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծով 
բարձ րաց ված իրա վա կան խնդրի շրջա նակ նե րում ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան ակտ 
չհան դի սա ցող, սա կայն բո ղո քարկ ման են թա կա ստուգ ման ակ տի վե րաց ման պա հան ջով 
հայ ցը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը որո շե լիս Դա տա րա նը, պար զե լով, որ ներ կա յաց վել է 
վի ճարկ ման հայց, պետք է իրա գոր ծեր գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո-
նե („ex officio“) պար զե լու սկզբուն քի հա մա ձայն իր վրա դրված պար տա կա նու թյու նը և 
հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով ան ձին առա ջար կեր ճշտել ոչ հստակ հայ ցա յին 
պա հանջ նե րը և ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով: 
Այ սինքն՝ Դա տա րա նը պար տա վոր էր առա ջար կել (մատ նան շել) Ըն կե րու թյանն իր կող-
մից ներ կա յաց ված ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը՝ 26.04.2019 թվա կա նին ՀՀ ֆի նան սաբ յու ջե-
տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից ըն դուն ված թիվ 49-Ա ակ տը վե րաց նե լու 
պա հան ջի մա սին վի ճարկ ման հայ ցը 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: 

Այս պի սով, Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լիու թյան (գոր ծի հա րուց ման) փու-
լում Դա տա րա նը պար տա վոր էր հայց վո րին մատ նան շել պատ շաճ հայ ցա տե սա կը, այ-
սինքն՝ կա տա րել ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու վե րա-
բեր յալ Ըն կե րու թյանն առա ջարկ անե լու (ճիշտ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) իր պար տա-
կա նու թյու նը: Միայն այդ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու պայ ման նե րում 
Դա տա րա նը կա րող էր լու ծել Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված 
հայ ցա դի մու մը են թա կա էր վե րա դարձ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 7-րդ կե տի խախտ ման հիմ քով, քա նի որ տվյալ հայ ցա դի մու մը 
ներ կա յաց վել է ոչ պատ շաճ հայ ցա տե սա կով՝ վի ճարկ ման հայ ցով, և չի բո վան դա կում 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 պա հանջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
26.04.2019 թվա կա նին ՀՀ ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից 
ըն դուն ված թիվ 49-Ա ակ տը վե րաց նե լու վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյան ներ կա յաց ված հայ ցա-
դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել՝ հայ ցը դա տա րա նում քննու թյան են թա կա չլի նե-
լու հիմ քով այն պայ ման նե րում, երբ Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով 
չի կա տա րել ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյանն առա ջարկ անե լու իր դա տա-
վա րա կան պար տա կա նու թյու նը: 

Հետևա բար սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի 
ներ քո Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով պատ շաճ հայ ցա տե սա կը 
մատ նան շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 23.09.2019 թվա-
կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ վե րաց նել Դա տա րա նի 29.07.2019 թվա-
կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը: 

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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը
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Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
23.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ 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 29.07.2019 թվա կա նի «Հայ ցա դի-
մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/5605/05/19 վար չա կան գոր ծով 01.07.2020 

թվականին կա յաց ված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բեր յալ

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), 01.07.2020 թվա կա նին քննե լով ըստ հայ-
ցի «Վեո լիա Ջուր» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ 
ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա րու թյուն)՝ 26.04.2019 թվա կա նին 
ՀՀ ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից ըն դուն ված թիվ 49-Ա 
ակ տը վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա-
տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման դեմ Ըն-
կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ար թուր Հով հան նիս յա նի և Ռու բեն Ժա մա գործ յա նի ներ-
կա յաց րած վճռա բեկ բո ղո քը, նույն պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս-
նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դա տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ 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 29.07.2019 թվա կա նի 
«Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա 
Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Սու րեն Ան տոն յանս հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ-
մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար ծի քի 
հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 
7-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա-
կան մա սի վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վե րաց նել 26.04.2019 թվա կա նին ՀՀ 

ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան 
կող մից ըն դուն ված թիվ 49-Ա ակ տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Հա րու թյուն յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
29.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մերժ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 23.09.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 29.07.2019 
թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61րդ և 63րդ հոդ ված նե րը, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3րդ, 10րդ, 80րդ հոդ ված նե րը, «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
11րդ հոդ վա ծը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
53րդ հոդ վա ծը:

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 նե րը մի կող մից հաս տա տել են ակ տի բո ղո քարկ ման իրա-

վուն քի առ կա յու թյու նը, սա կայն մյուս կող մից բա ցա ռել են հայ ցա դի մու մի քննու թյու նը 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով: Մինչ դեռ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը կա րող է 
մերժ վել այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մող սուբ յեկտն առ հա սա րակ հայց հա րու ցե-
լու իրա վունք չու նի, իսկ դա տա րանն իրա վա սու չէ լու ծել իր առջև բարձ րաց ված տվյալ 
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վե ճը: Այն հան գա ման քը, որ վի ճարկ վող ակ տով հայց վո րին հա մա պա տաս խան կար գա-
դրու թյուն ներ կամ հրա ման ներ չեն տրվել, որևէ կերպ չի կա րող սահ մա նա փա կել հայց վո-
րի՝ դա տա կան բո ղո քարկ ման իրա վուն քը, քա նի որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քը որևէ բա ցա ռու թյուն չի 
սահ մա նում՝ կապ ված կար գա դրու թյուն կամ հրա ման լի նե լու կամ չլի նե լու հետ:

Միա ժա մա նակ, ստո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն առել, որ ստու գում նե րի իրա-
կա նաց ման նպա տա կը պե տու թյա նը ներ կա յաց ված հաշ վետ վու թյուն նե րի իս կու թյան 
ստու գումն է, որը հե տապն դում է հան րա յին շա հի պաշտ պա նու թյան նպա տակ:

Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծով ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տին, ապա այն 
մի ջամ տող վար չա կան ակտ է, քա նի որ մի ջամ տող վար չա կան ակտ է հա մար վում նաև 
այն ակ տը, որը ցան կա ցած այլ եղա նա կով վատ թա րաց նում է ան ձի իրա վա կան կամ փաս-
տա ցի դրու թյու նը: Սույն դեպ քում վար կա բեկ վել է Ըն կե րու թյան գոր ծա րար համ բա վը, 
որը փաս տա ցի դրու թյան վատ թա րա ցում է, բա ցի այդ, վատ թա րա ցել և կա րող է վատ թա-
րա նալ Ըն կե րու թյան իրա վա կան դրու թյու նը:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ բե կա նել Դա-
տա րա նի 29.07.2019 թվա կա նի որո շու մը»:

3. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծով վի ճարկ վող 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տի հա մա ձայն՝ ՀՀ ֆի-

նանս նե րի նա խա րա րի 04.10.2018 թվա կա նի թիվ 49-Ա և 30.10.2018 թվա կա նի թիվ 54-Ա 
հանձ նա րա րագ րե րի հի ման վրա Նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո-
ղու թյան վար չու թյունն Ըն կե րու թյու նում իրա կա նաց րել է ֆի նան սատն տե սա կան ստու-
գում՝ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան 10.09.2018 թվա կա նի թիվ 18-482-կգ-18 գրու-
թյամբ ներ կա յաց ված՝ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան կո ռուպ ցիոն, կազ մա կերպ-
ված և պաշ տո նեա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վար չու թյան ՀԿԳ ավագ քննի չի կող մից 
10.09.2018 թվա կա նի «Ս տու գում (ֆի նան սատն տե սա կան) նշա նա կե լու մա սին» կա յաց րած 
որոշ մամբ, ինչ պես նաև 24.09.2018 թվա կա նի թիվ 18-482ԿԳ-18 գրու թյամբ առա ջադր ված 
հար ցե րի շրջա նակ նե րում: Թիվ 49-Ա ակ տով ար ձա նագրվել են մի շարք փաս տեր (այդ 
թվում՝ են թա դրա բար թույլ տրված խախ տում ներ): Ակ տում կա տար վել է եզ րա հան գում 
այն մա սին, որ «Ըն կե րու թյու նում իրա կա նաց ված ստուգ մամբ ար ձա նագրված փաս տե րի 
գծով հնա րա վոր հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի առա ջաց ման հար ցը կա րող է պարզ-
վել հար կա յին մարմ նի կող մից» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 41-48):

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան 22.06.2019 թվա կա նի գրու թյամբ մերժ վել է 
26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տի դեմ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված վար չա-
կան բո ղո քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 49-57):

Դի մե լով Դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վե րաց նել 26.04.2019 թվա կա նին 
Նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից ըն դուն-
ված թիվ 49-Ա ակ տը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-40):

Դա տա րա նը 29.07.2019 թվա կա նի որոշ մամբ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով, մեր ժել է հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը՝ ար ձա նագ րե լով, որ վի ճարկ վող ակ տը վար չա կան ակտ չէ, քա նի որ այն ուղղ-
ված չէ հայց վո րի հա մար իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե-
լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն, դրա մի ջո ցով վար չա կան մար մի նը չի մեր ժել, մի ջամ-
տել, ընդ հուպ սահ մա նա փա կել հայց վո րի իրա վունք նե րի իրա կա նա ցու մը: Դա տա րա նը 
գտել է, որ նշված ակ տը տե ղե կատ վա կան բնույ թի փաս տա թուղթ է: Ուս տի եզ րա հան գել 
է, որ այդ ակ տի՝ որ պես մի ջամ տող վար չա կան ակ տի ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցը են թա կա 
չէ քննու թյան դա տա րա նում: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը 23.09.2019 թվա կա նի որոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ-
վող ակ տը վար չա կան ակտ չէ և մեր ժել է Ըն կե րու թյան վե րա քննիչ բո ղո քը՝ հիմ նա վոր 
հա մա րե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով այն իրա վա կան հար ցա դրում նե րին, թե 
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գում նշա նա կե լու մա
սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ մամբ իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն
քում կազմ ված ակ տը են թա կա է արդ յո՞ք բո ղո քարկ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքով սահ ման ված կար գով, թե ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա
պա տաս խան ստու գում նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ մամբ 
իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը, որով ան մի ջա կա նո րեն հար կա յին 
պար տա վո րու թյուն ներ չեն սահ ման վում տնտես վա րող սուբ յեկ տի հա մար, պետք է բո ղո
քարկ վի վի ճարկ մա՞ն, թե՞ ճա նաչ ման հայ ցի ներ կա յաց մամբ, որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա-
վա րա րել, վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի «Վե րա-
քննիչ 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 29.07.2019 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա-
սին» որո շու մը, հետևյալ հիմ նա վոր մամբ. «(...) սույն գոր ծով 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49Ա 
ակտն առնվազն այն քա նով, որ քա նով ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանք ներ չի առա ջաց նում 
Ըն կե րու թյան հա մար, այլ պար զա պես ար ձա նագ րում է որո շա կի խախ տում ներ, չի կա րող 
դի տարկ վել վար չա կան ակտ, քա նի որ չի բա վա րա րում վար չա կան ակ տի բո լոր որա կա կան 
չա փա նիշ նե րին: Հետևա բար, այս մա սով հիմ նա վոր չէ բո ղո քա բե րի այն պնդու մը, որ նշված 
ակ տը մի ջամ տող վար չա կան ակտ է: 

(...) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա
պա տաս խան ստու գու մը նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ
ման հի ման վրա իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը, որում պար զա
պես ար ձա նագրվում են որո շա կի խախ տում ներ, սա կայն ուղ ղա կի պար տա վո րու թյուն ներ 
չեն առա ջադր վում, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի շրջա նակ նե րում պետք է 
բո ղո քարկ վի ճա նաչ ման հայ ցի շրջա նակ նե րում՝ նկա տի ունե նա լով, որ 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 69րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված 
ճա նաչ ման հայցն է: 

(...) վար չա կան ակտ չհան դի սա ցող, սա կայն բո ղո քարկ ման են թա կա ստուգ ման ակ տի 
վե րաց ման պա հան ջով հայ ցը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը որո շե լիս Դա տա րա նը, պար զե լով, 
որ ներ կա յաց վել է վի ճարկ ման հայց, պետք է իրա գոր ծեր գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք
ներն ի պաշ տո նե („ex officio“) պար զե լու սկզբուն քի հա մա ձայն իր վրա դրված պար տա կա
նու թյու նը և հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով ան ձին առա ջար կեր ճշտել ոչ հստակ 
հայ ցա յին պա հանջ նե րը և ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սակ
նե րով: Այ սինքն՝ Դա տա րա նը պար տա վոր էր առա ջար կել (մատ նան շել) Ըն կե րու թյանն իր 
կող մից ներ կա յաց ված ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը՝ 26.04.2019 թվա կա նին ՀՀ ֆի նան սաբ յու ջե
տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից ըն դուն ված թիվ 49Ա ակ տը վե րաց նե լու պա
հան ջի մա սին վի ճարկ ման հայ ցը փո խա րի նել պատ շաճ հայ ցա տե սա կով՝ ՀՀ վար չա կան դա
տա վա րու թյան օրենսգրքի 69րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցով: 

Այս պի սով, Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լիու թյան (գոր ծի հա րուց ման) փու լում 
Դա տա րա նը պար տա վոր էր հայց վո րին մատ նան շել պատ շաճ հայ ցա տե սա կը, այ սինքն՝ կա
տա րել ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ Ըն կե
րու թյանն առա ջարկ անե լու (ճիշտ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե լու) իր պար տա կա նու թյու նը: 
Միայն այդ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու պայ ման նե րում Դա տա րա նը կա
րող էր լու ծել Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտնում է, որ տվյալ դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը են թա կա 
էր վե րա դարձ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 73րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի 
7րդ կե տի խախտ ման հիմ քով, քա նի որ տվյալ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է ոչ պատ շաճ 
հայ ցա տե սա կով՝ վի ճարկ ման հայ ցով, և չի բո վան դա կում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 69րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կին հա մա
պա տաս խան պա հանջ: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
26.04.2019 թվա կա նին ՀՀ ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից 
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ըն դուն ված թիվ 49Ա ակ տը վե րաց նե լու վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյան ներ կա յաց ված հայ ցա
դի մու մի ըն դու նու մը չէր կա րող մերժ վել՝ հայ ցը դա տա րա նում քննու թյան են թա կա չլի նե լու 
հիմ քով այն պայ ման նե րում, երբ Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով չի 
կա տա րել ոչ ճիշտ հայ ցա տե սա կը պատ շաճ հայ ցա տե սա կով փո խա րի նե լու (պատ շաճ հայ
ցա տե սա կը մատ նան շե լու) վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյանն առա ջարկ անե լու իր դա տա վա րա
կան պար տա կա նու թյու նը: 

Հետևա բար, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո 
Ըն կե րու թյան հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով պատ շաճ հայ ցա տե սա կը մատ նան շե
լու հա մար անհ րա ժեշտ է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի որո շու մը 
և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ վե րաց նել Դա տա րա նի 29.07.2019 թվա կա նի «Հայ ցա դի
մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը» (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 1416 
է ջե րը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ռու զան նա Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Սու րեն 
Ան տոն յանս, հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան 
կող մից վե րը նշված որոշ մամբ ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ 
կար ծի քը այդ որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բեր յալ:

Սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի-
ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է վե րաց նել 26.04.2019 թվա կա նին Նա խա րա րու թյան 
ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից ըն դուն ված թիվ 49-Ա ակ-
տը՝ պնդե լով, որ նշված վար չա կան ակ տով ար ձա նագրվել են են թադր յալ խախ տում ներ 
դրա մա կան մի ջոց նե րի ել քագրման և մուտ քագրման վե րա բեր յալ, այլ տնտես վա րող 
սուբ յեկտ նե րի հետ քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում թույլ տրված խախ-
տում ներ, որով ոչ միայն վար կա բեկ վում է հայց վո րի գոր ծա րար համ բա վը, քա նի որ դրա 
հետևան քով հայց վո րը եր րորդ ան ձանց կող մից դի տարկ վում է որ պես իրա վա խախտ 
կազ մա կեր պու թյուն, այլ նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն Ըն կե րու թյա նը «մե ղա-
դրում է» իրա վա խախ տում ներ կա տա րե լու մեջ, որը չի կա րող մեկ նա բան վել այլ կերպ, 
քան փաս տա ցի դրու թյան վատ թա րա ցում, հետևա բար նշված ակ տը հայց վոր Ըն կե րու-
թյան հա մար ունի մի ջամ տող ազ դե ցու թյուն:

Բա ցի այդ, Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա վե լել են, որ վի ճարկ վող ակ տով ոչ 
միայն վատ թա րա ցել է հայց վո րի փաս տա ցի դրու թյու նը, այլ նաև վատ թա րա ցել է և կա-
րող է վատ թա րա նալ իրա վա կան դրու թյու նը, մաս նա վո րա պես այն առու մով, որ հայց-
վո րը ակ տի ըն դուն ման պա հից սկսած որևէ կերպ չի կա րող իր վար քա գի ծը հա մա պա-
տաս խա նեց նել ակ տին, քա նի որ դրա նով սահ ման ված չէ վեր ջի նիս կող մից ըն դու նե լի 
վար քա գի ծը և  դրա բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հայց վո րի հա մար անո րոշ է մնում 
որևէ վար քագ ծի ընտ րու թյու նը, իսկ ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում չպետք է տեղ գտնի 
միայն «մե ղա դրա կան» փաս տե րի շա րա դրու թյու նը, այլ խախ տում ներ ար ձա նագ րե լով, 
ան գամ եթե օբ յեկ տիվ իրա կա նու թյու նում այդ պի սիք չկան, պետք հստա կեց վի տնտես վա-
րող սուբ յեկ տի հա մար հե տա գա իրա վա չափ վար քագ ծի ընտ րու թյու նը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վկա յա կոչ մամբ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը պնդել են, որ քրեա կան դա տա վա րու թյան ըն թա ցա կար գով մինչ դա տա կան վա-
րույթն իրա կա նաց նող մարմ նի (քննի չի) հանձ նա րա րա կա նով մեկ այլ պե տա կան մարմ նի, 
տվյալ դեպ քում՝ ՀՀ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո-
ղու թյան վար չու թյան կող մից իրա կա նաց ված ստու գում նե րի արդ յուն քում կազմ ված ակ տը 
են թա կա է բո ղո քարկ ման և՛ վե րա դա սու թյան, և՛ դա տա կան կար գով:

Գտ նում ենք, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տը մի-
ջամ տող վար չա կան ակտ հան դի սա նա լու և վի ճարկ ման հայ ցով բո ղո քարկ ման են թա կա 
լի նե լու մա սին բո ղո քա բե րի փաս տարկ նե րը հիմ նա վոր են, իսկ նշված վար չա կան ակ տի 
բո լոր որա կա կան չա փա նիշ նե րին չհա մա պա տաս խա նե լու վե րա բեր յալ ինչ պես ստո րա-
դաս դա տա րան նե րի, այն պես էլ Վճռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը չեն բխում 
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«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի իրա վա կար-
գա վո րում նե րից հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Նախևա ռաջ հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ գոր ծող վար չա դա տա վա րա կան կա-
նոն նե րի հա մա ձայն՝ վի ճարկ ման հայ ցի առար կա կա րող է հան դի սա նալ բա ցա ռա պես 
մի ջամ տող վար չա կան ակ տը:

Այս պես. 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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը (նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը):

Օրենս դի րը, ամ րագ րե լով, որ վար չա կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն 
է, միևնույն ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքում սահ մա նել է հան-
րա յին իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով իրա վա սու սուբ յեկտ նե 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 վունք-
նե րը և ազա տու թյուն նե րը խախ տող ոչ իրա վա չափ վար չա կան ակ տը։

Ան դրա 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 իր որո շում նե րից մե կում 
ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լիս դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից օգտ-
վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այլ այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված 
իրա վունք նե 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 ինք նա 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 վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը, որոնք խախտ վել են (տե՛ս Ս վետ
լա նա Օհան յանն ընդ 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 վունք նե 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 րահս կո-
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 պաշտ պա նու թյան մի ջոց, օրենս դրի 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 
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 կա յի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է՝ հայ ցի 
առար կա յի նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում 
հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը վի ճարկ վող վար չա կան ակտն է: Վեր ջինս վար չա կան դա տա-
վա րու թյու նում հան դի սա նում է դա տա կան քննու թյան հիմ նա կան օբ յեկ տը (տե՛ս Սամ վել 
Մել քում յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա
բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի որո շու մը):

Վե րոգրյալ 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 անհ րա-
ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջի նյու թա կան օբ յեկ տը վար-
չա կան ակտ է, թե ոչ: Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս դրու 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 արդ յոք այդ փաս տա թուղ-
թը ՀՀ իրա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան ակտ, թե ոչ։ 
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Սույն գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծու թյան են թար կե լով վար չա կան ակ տին 
բնո րոշ որա կա կան հատ կա նիշ նե րը, գտել է, որ 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տը չի 
բա վա րա րում վար չա կան ակ տի բո լոր որա կա կան չա փա նիշ նե րին, հետևա բար առնվազն 
այն քա նով, որ քա նով այն ուղ ղա կի իրա վա կան հետևանք ներ չի առա ջաց նում Ըն կե րու-
թյան հա մար, այլ պար զա պես ար ձա նագ րում է որո շա կի խախ տում ներ, չի կա րող դի-
տարկ վել մի ջամ տող վար չա կան ակտ:

Գտ նում ենք, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի նշված եզ րա հան գու մը չի բխում «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րից, իսկ սույն գոր ծով վի ճարկ վող 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տը հա մա-
պա տաս խա նում է նույն հոդ վա ծով սահ ման ված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի բնո րոշ մա-
նը և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ հոդ վա ծի հիմ քով կա րող դառ նալ 
վի ճարկ ման առար կա հետևյալ հիմ նա վոր մամբ.

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րը և պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան 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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք (...):

Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, ում նույն կոն վեն ցիա յով 
ամ րագրված իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը խախտ վում են, ունի պե տա կան մար-
մին նե րի առջև իրա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու 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 կան մար մին նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ֆի զի կա կան ու իրա վա բա-
նա կան ան ձանց՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և օրենք նե րով սահ ման ված իրա վունք նե րի ու 
օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան պատ շաճ երաշ խիք ապա հո վե լու նպա տա կով ՀՀ 
Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից 18.02.2004 թվա կա նին ըն դուն վել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քը, որի 1-ին հոդ վա ծում ամ րագրվել է որ 
նույն oրեն քը uահ մա նում է վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար գա վո րում է վար չա կան 
ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար 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 ծախuե րի, 
ինչ պեu նաև վար չա րա րու թյամբ հաuցված վնաuի 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:

Նույն 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 առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օրենք նե րով և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կին որո շում նե րում ան դրա դառ նա լով վե րոգրյալ 
իրա վա նոր մի մեկ նա բա նու թյա նը, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
դրա նում ամ րագրված իրա վա կար գա վո րու մը 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 մունք նե 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 օրենք նե րում կամ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րում (տե՛ս Սար գիս Խա րիկ յանն ընդ դեմ 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ
րի պե տա կան կո մի տեի թիվ ՎԴ/12466/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
22.07.2016 թվա կա նի ո րո շու մը):
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«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քով կար գա վոր վող վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում 
են նշված օրեն քով, հետևա բար «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
մա սին» ՀՀ օրեն քի ընդ 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 «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի 
կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված վա րույ թի առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, այլ խոս քով, «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 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 մունք նե 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 «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման 
և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քով կամ կար գա վոր ված են մա սամբ կամ առ հա սա րակ 
կար գա վոր ված չեն: 

Վե րոգրյա լից իրա վա կար գա վո րում նե րի հի ման վրա գտնում ենք, որ վար չա կան մար-
մին նե րի կող մից իրա կա նաց վող վար չա կան վա րույթն ու դրա արդ յուն քում ըն դուն վող 
վար չա կան ակ տը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ինչ պես «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի, այն պես էլ՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի պա հանջ նե րին:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի իմաս տով վար չա րա րու թյու նը վար չա կան մար մին նե րի 
ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող գոր ծու նեու թյուն է, 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 հետևանք ներ:

Վար չա կան մարմ նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ունե ցող որևէ գոր ծու նեու թյուն բնավ 
ինք նան պա տակ չէ և պետք է հե տապն դի նպա տակ ներ, որոնց հաս նե լով էլ այդ գոր ծու-
նեու թյու նը պետք է եզ րա փակ վի: Վար չա կան մար մի նը չի կա րող գոր ծու նեու թյուն ծա-
վա լել լոկ գոր ծե լու պատ րանք առա ջաց նե լու հա մար: Դա էա կան չա փով հար կա տու նե րի 
մի ջոց նե րի հաշ վին գո յա ցող պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի վատ նում կլի նի:

Վար չա կան մար մին նե րի հիմ նա կան գոր ծա ռու թա յին նպա տա կը Սահ մա նա դրու-
թյան և օրենք նե րի իրա կա նա ցումն է (կա տա րու մը) իրա վա կան պե տու թյան սկզբունք նե-
րին և կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Այս պի սով, վար չա կան մար մին նե րի վե րոնշ յալ նպա տակ նե րով պայ մա նա վոր ված 
ար տա քին ներ գոր ծու թյանն ուղղ ված գոր ծու նեու թյու նը պետք է իր տրա մա բա նա կան 
ավար տին հաս նի, ար տա հայտ վե լով որո շա կի վար չա կան (ի րա վա կան) ակ տի կամ փաս-
տա ցի ներ գոր ծու թյան տես քով: Այդ գոր ծու նեու թյու նը, ըստ «Վար չա րա րու թյան հի մունք-
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, եզ րա փակ վում է վար չա կան կամ նոր մա-
տիվ ակ տի ըն դուն մամբ, ինչ պես նաև գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ, որն ան ձանց 
հա մար առա ջաց նում է փաս տա կան հետևանք ներ:

Հարկ ենք հա մա րում առանձ նա հա տուկ ան դրա դառ նալ վար չա րա րու թյան հետևանք-
նե րին՝ դրանց արդ յուն քով պայ մա նա վոր ված:

Այս պես. վար չա րա րու թյան արդ յուն քը վրա է հաս նում հետևյալ եղա նակ նե րով.
1. վար չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տի ըն դու նում,
2. ռեալ ակ տի ըն դու նում (գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան կա տա րում):
Առա ջին դեպ քում ըն դուն վում է իրա վա կան (վար չա կան կամ նոր մա տիվ) ակտ՝ «Վար-

չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի կամ այլ օրենք նե-
րի պա հանջ նե րին, այդ թվում ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան, իսկ երկ րորդ դեպ-
քում ըն դուն վում է ռեալ ակտ, որը դրսևոր վում է վար չա կան մարմ նի կող մից գոր ծո ղու-
թյան կամ ան գոր ծու թյան կա տար մամբ, որն էլ ան ձանց հա մար առա ջաց նում է փաս տա ցի 
հետևանք ներ: 

Օրենս դիրն ան ձանց իրա վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի վար չա կան կամ դա տա կան 
կար գով պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը պայ մա նա վո րել է վար չա կան մարմ նի գոր ծու նեու-
թյան եզ րա փակ ման եղա նա կով: Մաս նա վո րա պես, վար չա կան կամ նոր մա տիվ ակ տե րից 
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իրա վա կան պաշտ պա նու թյունն այդ ակ տե րի իրա վա չա փու թյան վի ճար կումն է վար չա-
դա տա վա րա կան կար գով՝ ան վա վե րու թյան կամ առոչն չու թյան հիմ քե րով, ինչ պես նաև 
պար տա վո րեց ման հայ ցը, եթե ոչ իրա վա չափ կեր պով մերժ վել է հայց վող բա րեն պաստ 
վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը, իսկ ռեալ ակ տից, այ սինքն՝ վար չա կան մարմ նի դրսևո րած 
ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյու նից կամ ան գոր ծու թյու նից իրա վա կան պաշտ պա նու թյու նը 
գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայցն է, եթե ոչ իրա վա չափ կեր պով մերժ վել է հայց վող գոր-
ծո ղու թյան կա տա րու մը կամ դրսևոր վել է ան գոր ծու թյուն:

Առան ձին տե սա կի հայ ցա տե սակ է ճա նաչ ման հայ ցը, որը, ըստ իս, սույն գոր ծի հետ 
առնչու թյուն չու նի և որին ան դրա դարձ կկա տար վի ստորև:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մամբ հարկ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ վար չա կան 
ակ տի ըն դուն մամբ եզ րա փակ վող վար չա կան վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է միմ յանց փոխ կա-
պակց ված՝ վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա փա կիչ փու լե րից:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը հա րուց վում է ան ձի (ան-
ձանց) դի մու մի կամ վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյան հի ման վրա (հա րուց ման 
փուլ): Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դի մու մին կամ վար չա կան մարմ նի նա խա-
ձեռ նու թյա նը հա մա պա տաս խան իրա կա նաց վում են վար չա կան գոր ծի քննարկ ման հետ 
կապ ված՝ նույն օրեն քով նա խա տես ված գոր ծա ռույթ նե րը (ըն թա ցիկ փուլ): Նույն 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 մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմ քերն են՝

ա) ան ձի դի մու մը, բո ղո քը.
բ) վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյու նը:
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ 

վար չա կան վա րույ թը հա րուց վում է այն գոր ծո ղու թյան (գոր ծո ղու թյուն նե րի) սկսման օր-
վա նից, որը նպա տա կամղ ված է վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան ակ-
տի ըն դուն մա նը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույթ հա րու-
ցե լու հիմ քերն են՝ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու վե րա բեր յալ օրեն քի պա հան ջը, դրա նից 
բխող անհ րա ժեշ տու թյու նը կամ օրեն քով վար չա կան մարմ նին վե րա պահ ված հա յե ցո ղա-
կան լիա զո րու թյու նը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գումն օրեն քի հի ման վրա 
իրա կա նաց վող ըն թա ցա կարգ է, որով պարզ վում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ կա յաց-
րած հաշ վետ վու թյուն նե րի, հաշ վարկ նե րի, ելա կե տա յին տվյալ նե րի, այլ փաս տաթղ թե րի 
(այ սու հետ՝ հաշ վետ վու թյուն) ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի 
գոր ծու նեու թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն օրենք նե րի և այլ իրա վա կան ակ տե րի պա-
հանջ նե րին:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն, ի թիվս այլ մար մին նե րի, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում իր լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ստու գում-
ներ իրա կա նաց նե լու իրա վա սու թյամբ օժտ ված է նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ստուգ ման նպա տա կը տնտե սա-
վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյան ոլոր տում օրեն քի և այլ իրա վա կան ակ տե րի հի ման 
վրա պե տա կան մար մին նե րին ներ կա յաց ված կամ հրա պա րակ ված հաշ վետ վու թյուն նե-
րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը պար զե լը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենք նե րի ու 
այլ իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ պե տա կան հսկո ղու թյուն 
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իրա կա նաց նե լը և տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի գույ քա յին իրա վունք նե րը պաշտ պա նե լը, 
իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա-
տաս խան նշա նակ ված ստու գում նե րի դեպ քում նաև տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու-
նեու թյան հետ կապ ված առան ձին տար րե րի փաս տա ցի իրա վի ճա կը պար զելն է:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րից մե կում գտել է, որ վար չա կան վա րույ թը 
մի գոր ծըն թաց է, որը կա րող է բաղ կա ցած լի նել մի քա նի փու լե րից, և այդ բո լոր փու լե-
րը հե տապն դում են միաս նա կան նպա տակ, այն է՝ վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը (տե՛ս 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր հար կա յին պե տա կան ծա ռա յու թյան հան քար տա դրող նե
րի ոլոր տա յին հար կա յին տես չու թյունն ընդ դեմ «ԳևորգԱ» ՍՊԸի թիվ 3918(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 06.07.2007 թվա կա նի ո րո շու մը):

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան իրա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի 
հա տուկ գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում, որը կոչ վում է վար չա կան վա րույթ: Օրենս դի րը, 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քում սպա ռիչ 
կեր պով թվար կել է վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հան գա-
մանք նե րը. դրանք են՝

(1) ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց դի մու մը կամ բո ղո քը և (2) վար չա-
կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյու նը: Ընդ որում, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 34-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան մարմ նի նա խա-
ձեռ նու թյամբ վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը կա րող է տե ղի ունե նալ միայն օրեն քով 
վար չա կան մարմ նին հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտ ըն դու նե լու իմ պե րա տիվ կամ 
հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն վե րա պահ ված լի նե լու դեպ քում: Իրաց նե լով իր այդ լիա-
զո րու թյու նը՝ վար չա կան մար մի նը հա րու ցում է վար չա կան վա րույթ, որը եզ րա փակ վում է 
վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ (տե՛ս ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ
նե րի կո մի տեն ընդ դեմ «Էդ Վան» ՍՊԸի թիվ ՎԴ/0883/05/16 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 07.04.2018 թվա կա նի որո շու մը): 

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյան և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ-
տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա հարկ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը, օժտ ված լի նե լով իր 
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ստու գում ներ իրա կա նաց նե լու իրա վա սու թյամբ և 
նպա տակ ունե նա լով ստու գում նե րի մի ջո ցով պար զել տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ-
կա յաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րի, հաշ վարկ նե րի, ելա կե տա յին տվյալ նե րի, այլ փաս-
տաթղ թե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նեու-
թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն օրենք նե րի և այլ իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե-
րին, ինչ պես նաև պե տա կան հսկո ղու թյուն իրա կա նաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան օրենք նե րի ու այլ իրա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ, 
իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա-
պա տաս խան նշա նակ ված ստու գում նե րի դեպ քում նաև պար զել տնտե սա վա րող սուբ-
յեկ տի գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված առան ձին տար րե րի փաս տա ցի իրա վի ճա կը, իր 
նա խա ձեռ նու թյամբ կա րող է հա րու ցել վար չա կան վա րույթ (հա րուց ման փուլ), իրա-
կա նաց նել վար չա կան գոր ծի քննարկ ման հետ կապ ված՝ օրեն քով նա խա տես ված գոր-
ծա ռույթ նե րը (ըն թա ցիկ փուլ) և այդ վա րույ թը եզ րա փա կել վար չա կան ակ տի ըն դուն-
մամբ (եզ րա փա կիչ փուլ): 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 գա դրու 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 րա յին 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 վունք ներ և պար տա կա-
նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի իմաս տով.
ա) 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 մա դրում են իրա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում 
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են այդ ան ձանց իրա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ 
պայ ման.

բ) 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, ընդ հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց իրա վունք նե-
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:

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օրենս դի րը, նշված հոդ վա-
ծի 1-ին մա սով, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, վար չա կան ակ տը սահ մա նել է որ պես ար տա քին 
ներ գոր ծու թյուն ունե ցող որո շում, կար գա դրու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան իրա-
վա կան ակտ, որը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րա յին 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 վունք ներ 
և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

Այ սինքն՝ վար չա կան ակ տի որա կումն օրենս դի րը պայ մա նա վո րել է ոչ թե դրա նով 
ուղ ղա կի իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու 
կամ ճա նա չե լու հան գա ման քով, այլ միայն նշված իրա վա կան հետևանք նե րի առա ջաց-
մանն ուղղ ված լի նե լու հան գա ման քով: Այլ կերպ ասած, բնավ պար տա դիր չէ, որ վար չա-
կան ակ տը ան պայ մա նո րեն ան ձանց հա մար ուղ ղա կի սահ մա նի, փո փո խի, վե րաց նի կամ 
ճա նա չի իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, բա վա րար է միայն այն, որ այդ վար չա-
կան ակտն ուղղ ված լի նի այդ իրա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի սահ ման մա նը, 
փո փոխ մա նը, վե րաց մա նը կամ ճա նաչ մա նը:

Միևնույն ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օրենս դի րը կոնկ րե տաց րել է բա-
րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, ի թիվս այլ-
նի, ամ րագ րե լով նաև վար չա կան ակ տի մի ջո ցով ան ձանց իրա վա կան կամ փաս տա ցի 
դրու թյու նը բա րե լա վող կամ վատ թա րաց նող պայ մա նը: Այ սինքն՝ վար չա կան վա րույ թը 
եզ րա փա կող իրա վա կան ակ տի բնո րո շումն օրենս դի րը պայ մա նա վո րել է նաև վար չա-
կան ակ տի մի ջո ցով ան ձանց իրա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող կամ 
վատ թա րաց նող հետևան քի առա ջաց մամբ: Այլ կերպ ասած, եթե վար չա կան վա րույ թը 
եզ րա փակ վել է այն պի սի վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, որի մի ջո ցով ցան կա ցած եղա-
նա կով բա րե լա վել կամ վատ թա րա ցել է ան ձանց իրա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը, 
ապա իրա վա կան հա մա կար գում այդ ակ տը չի կա րող բնո րոշ վել այլ կերպ, քան որ պես 
հա մա պա տաս խա նա բար բա րեն պաստ կամ մի ջամ տող վար չա կան ակտ, իսկ մի ջամ տող 
վար չա կան ակ տից դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը կա րող է լի նել միայն ան վա վե-
րու թյան կամ առոչն չու թյան տե սանկ յու նից իրա վա չա փու թյան վի ճար կու մը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման վել են տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի ծա վա լած գոր ծու նեու-
թյան ստուգ ման վա րույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Այս պես. «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և 
անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ստու գումն սկսե-
լուց առաջ հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րը (փո խա րի նող պաշ տո նա-
տար ան ձը) ստու գում իրա կա նաց նե լու մա սին հրա պա րա կում է հրա ման կամ հանձ նա-
րա րա գիր, որ տեղ նշվում են ստու գում իրա կա նաց նող մարմ նի ան վա նու մը, ստուգ վող 
տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի լրիվ ան վա նու մը ստու գումն իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար 
ան ձի (ան ձանց) պաշ տո նը, անու նը, ազ գա նու նը, ստու գա թեր թով նա խա տես ված այն 
հար ցե րի շրջա նա կը, որոնք անհ րա ժեշտ է պար զա բա նել տվյալ ստուգ ման ըն թաց քում 
( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա-
կան հանձ նա ժո ղո վի, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջեի 
կա տար ման ուղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե րի՝ նե րառ յալ պե տա կան պատ վե րի 
տե ղադր ման (գնում նե րի գոր ծըն թա ցի) ճշտու թյան և օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո-
ղու թյան դեպ քե րում ստուգ ման հար ցե րը), ստուգ մամբ ընդգրկ վող ժա մա նա կաշր ջա նը, 
ստուգ ման նպա տա կը, ժամ կե տը, ստուգ ման իրա վա կան հիմ քե րը, նույն օրեն քի 4-րդ 
հոդ վա ծի 3.1-ին մա սով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև ստու գումն անց կաց նե լու անհ-
րա ժեշ տու թյու նը հիմ նա վո րող հան գա մանք նե րը, իսկ նույն մա սով նա խա տես ված դի մում 
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կամ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու դեպ քե րում՝ նաև դրանք տրա մա դրո ղի տվյալ նե րը: 
Հ րա մա նում կամ հանձ նա րա րագ րում չնշված պաշ տո նա տար ան ձինք չեն կա րող մաս-
նակ ցել ստուգ մա նը: Ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու անհ նա րի նու-
թյան պատ ճա ռով ստու գումն իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձին այլ ան ձով փո խա-
րի նե լու դեպ քում փո փո խու թյու նը կա տար վում է հրա մա նով, որի մա սին տնտե սա վա րող 
սուբ յեկ տը ծա նուց վում է սույն հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց-
ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ստուգ ման հրա մա նում կամ 
հանձ նա րա րագ րում նշված ժամ կետն ավարտ վե լուց հե տո՝ 10 աշ խա տան քա յին օր վա ըն-
թաց քում, ստու գումն իրա կա նաց նող ան ձը (...) հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի հի ման 
վրա ամ փո փում է ստուգ ման արդ յունք նե րը՝ խախ տում ներ չհայտ նա բե րե լու դեպ քում 
կազ մում տե ղե կանք, իսկ խախ տում ներ հայտ նա բե րե լու դեպ քում՝ ակ տի նա խա գիծ: Տե-
ղե կան քը՝ ստո րագրված ստու գում իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, 3 աշ-
խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց վում է 
տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին: 
Ակ տի նա խա գի ծը ստու գում իրա կա նաց նող ան ձը 3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում 
պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց նում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա-
վա րին կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձին՝ առար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու 
նպա տա կով:

Տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րը կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձը 
5 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում ուսում նա սի րում է ակ տի նա խա գի ծը:

Սույն մա սի երկ րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կե տում տնտե սա վա րող 
սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից առար կու-
թյուն ներ չներ կա յաց վե լու դեպ քում ստու գող մար մի նը կազ մում է ակ տը և  դրա մեկ օրի-
նա կը՝ ստո րագրված ստու գում իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, ժամ կե տի 
ավար տից հե տո՝ 3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում, պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ 
փոս տով) ներ կա յաց նում տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող 
պաշ տո նա տար ան ձին:

Տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան-
ձի կող մից սույն մա սի երկ րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կե տում ակ տի 
նա խագ ծի վե րա բեր յալ առար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու դեպ քում ստու գող մար մի նը 
ուսում նա սի րում է դրանք և առար կու թյուն ներ ստա նա լու օր վան հա ջոր դող 3 աշ խա-
տան քա յին օր վա ըն թաց քում ակ տի մեկ օրի նա կը՝ ստո րագրված ստու գում իրա կա նաց-
նող պաշ տո նա տար ան ձի կող մից, պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) ներ կա յաց-
նում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար 
ան ձի ստո րագրմա նը: Տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող 
պաշ տո նա տար ան ձի ներ կա յաց րած առար կու թյուն նե րը կցվում են ակ տին և կազ մում 
դրա ան բա ժա նե լի մա սը:

Տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի՝ 
ակ տը ստո րագ րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում ակ տում այդ մա սին կա տար վում է հա մա-
պա տաս խան գրա ռում:

(…)
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ խախ տում ներ չհայտ նա բեր վե լու դեպ քում 

կազմ ված տե ղե կան քում ար ձա նագրվում են այն կազ մե լու ամ սա թիվն ու վայ րը, ստու-
գումն իրա կա նաց նող հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի և տն տե սա վա րող սուբ-
յեկ տի ան վա նում նե րը, ստու գող պաշ տո նա տար ան ձանց կազ մը, ստուգ ման նպա տա կը, 
ժամ կե տը, արդ յունք նե րը:

Ակ տում նշվում են՝
1) ակ տի ան վա նու մը, հա մա րը, կազ մե լու տա րին, ամի սը, ամ սա թի վը և վայ րը.
2) ստու գում իրա կա նաց նող պե տա կան մարմ նի ան վա նու մը.
3) ստու գում նշա նա կե լու մա սին հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի ամ սա թիվն ու հա-

մա րը.
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4) ստու գում իրա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի (ան ձանց) պաշ տո նը, անու նը, ազ-
գա նու նը.

5) ստուգ վող տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ան վա նու մը, ինչ պես նաև վեր ջի նիս պաշ տո-
նա տար ան ձի կամ նրան փո խա րի նող ան ձի անու նը, ազ գա նու նը.

6) ստու գում անց կաց նե լու ամ սա թի վը, վայ րը և ժա մա նա կա հատ վա ծը.
7) փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը՝ ստուգ ման ըն թաց քում փոր ձա քննու թյուն 

անց կաց նե լու դեպ քում: Փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կցվում է ակ տին և կազ մում 
է դրա ան բա ժա նե լի մա սը.

8) ստու գա թեր թի ան վա նու մը, ըն դուն ման ամ սա թի վը, հեր թա կան հա մա րը, որում 
ընդգրկ ված հար ցե րի շրջա նակ նե րում իրա կա նաց վել է ստու գու մը, ինչ պես նաև ստու-
գա թեր թի այն հար ցե րը, որոնց պա տաս խան նե րը հիմք են հան դի սա ցել խախ տումն 
ար ձա նագ րե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սա կան 
մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջեի կա տար ման ուղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե-
րի՝ նե րառ յալ պե տա կան պատ վե րի տե ղադր ման (գնում նե րի գոր ծըն թա ցի) ճշտու թյան և 
օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյան դեպ քե րի.

9) ստուգ մամբ բա ցա հայտ ված խախ տում նե րը, խախ տում նե րի նկա րագ րու թյու նը, 
խախտ ման ժամ կե տը (ե թե հնա րա վոր է որո շել) և այն իրա վա կան նոր մե րը, որոնց պա-
հանջ նե րը չեն կա տար վել.

10) պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման հա մա պա տաս խան իրա վա կան հիմ քե րը.
11) տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րի կամ նրան փո խա րի նող պաշ տո նա տար 

ան ձի ներ կա յաց րած առար կու թյուն նե րի ըն դուն ման վե րա բեր յալ նշում նե րը:
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րից մե կում ար ձա նագ րել է, որ «Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ստուգ ման արդ յունք ներն ամ փոփ վում են տե ղե կան-
քում (խախ տում ներ չհայտ նա բե րե լու դեպ քում) կամ ստուգ ման ակ տում (խախ տում ներ 
հայտ նա բե րե լու դեպ քում), ստուգ ման ակ տը՝ որ պես վար չա կան ակտ, «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 60-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս-
խան ուժի մեջ է մտնում տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ղե կա վա րին կամ նրան փո խա րի նող 
ան ձին պատ շաճ ձևով (առ ձեռն կամ փոս տով) հանձ նե լուն հա ջոր դող օր վա նից, իսկ նույն 
օրեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ուժով ստուգ ման ակ տը դառ նում է բո ղո քարկ ման ոչ 
են թա կա (ան բո ղո քար կե լի), եթե բաց է թողն ված դրա ուժի մեջ մտնե լուն հա ջոր դող՝ վար-
չա կան կար գով բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված վե ցամս յա ժամ կե տը:

Վե րո հիշ յալ նոր մե րի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ստուգ ման 
վար չա կան վա րույթն սկսվում է ստու գումն իրա կա նաց նող մարմ նի ղե կա վա րի (փո խա-
րի նող պաշ տո նա տար ան ձի) կող մից ստու գում իրա կա նաց նե լու մա սին հրա ման կամ 
հանձ նա րա րա գիր հրա պա րա կե լու մի ջո ցով ստու գումն իրա կա նաց նող մարմ նի նա-
խա ձեռ նու թյան դրսևոր մամբ և ավարտ վում ստուգ ման ակ տի կազմ մամբ (տե՛ս «Ռու բեն 
Գևորգ յան» ՍՊԸն  ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր պե տա կան եկա մուտ նե րի կո
մի տեի 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): 

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հի ման վրա գտնում ենք, որ տնտե սա վա րող 
սուբ յեկտ նե րի գոր ծու նեու թյան ստու գում իրա կա նաց նե լու վա րույ թը հա րուց վում է հա մա-
պա տաս խան պե տա կան մարմ նի ղե կա վա րի (փո խա րի նող պաշ տո նա տար ան ձի) ստու-
գում իրա կա նաց նե լու մա սին հրա մա նի կամ հանձ նա րա րագ րի հրա պա րակ մամբ, որին 
հա ջոր դում է այդ վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լը՝ հանձ նա րա րագ րում նշված պաշ տո նա տար 
ան ձանց կող մից փաս տա ցի ստու գո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը սահ ման-
ված ժամ կետ նե րում և ստուգ ման նպա տա կ նե րի շրջա նակ նե րում, որը եզ րա փակ վում է 
տե ղե կան քի կազմ մամբ, եթե խախ տում ներ չեն հայտ նա բեր վում և ակ տի կազմ մամբ, եթե 
հայտ նա բեր վում են խախ տում ներ: Այ սինքն՝ տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե րի գոր ծու նեու-
թյան ստու գում իրա կա նաց նե լու վա րույ թի եզ րա փակ ման հնա րա վոր եղա նակ նե րը եր-
կուսն են.
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	 տե ղե կան քի կազ մու մը,
	 ակ տի կազ մու մը:
Ընդ որում, հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ նշված եր կու փաս տա թուղ թը «Վար-

չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սի իմաս տով հան դի սա նում են հա մա պա տաս խա նա բար բա րեն պաստ և մի ջամ-
տող վար չա կան ակ տեր, քա նի որ տե ղե կան քի կազ մու մը հաս տա տում է խախ տում նե րի 
բա ցա կա յու թյու նը, ինչն ան վի ճե լիո րեն տվյալ տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի հա մար ունի 
նրա իրա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ազ դե ցու թյուն, իսկ ակ տի կազ մու մը 
հաս տա տում է խախ տում նե րի առ կա յու թյու նը՝ վատ թա րաց նե լով տնտե սա վա րող սուբ յեկ-
տի իրա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը: Այլ կերպ ասած, եթե տնտե սա վա րող սուբ յեկտ-
նե րի գոր ծու նեու թյան ստու գում իրա կա նաց նե լու վա րույ թը եզ րա փակ վում է տե ղե կանք 
կազ մե լով, այ սինքն՝ նրա գոր ծու նեու թյու նը գնա հատ վում է օրեն քի պա հանջ նե րին հա մա-
հունչ, ապա նշված սուբ յեկ տի հե տա գա գոր ծու նեու թյա նը մի ջամ տու թյունն այդ վա րույ-
թում քննարկ ված հար ցե րով պայ մա նա վոր ված այլևս բա ցառ վում է, մինչ դեռ ստուգ ման 
վա րույթն ակ տի կազմ մամբ եզ րա փակ վե լու պա րա գա յում տվյալ տնտե սա վա րող սուբ յեկ-
տի ծա վա լած գոր ծու նեու թյու նը գնա հատ վում է օրեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ իրա-
կա նաց րած՝ դրա նից բխող բա ցա սա կան հետևանք նե րով:

Հա կա ռակ մեկ նա բա նու մը կա րող է հան գեց նել իրա վա կան անո րո շու թյան, քա նի 
որ կստաց վի մի իրա վի ճակ, երբ օրեն քով սահ ման ված կար գով հա րուց ված վար չա-
կան վա րույ թը փաս տա ցի կմնա անա վարտ, այ սինքն՝ կբա ցա կա յի վա րույ թի եզ րա-
փա կիչ փու լը: Ընդ որում, հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը, որի նպա տակն է հան-
դի սա ցել վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը, չի կա րող եզ րա փակ վել գոր ծո ղու թյամբ կամ 
ան գոր ծու թյամբ, քա նի որ գոր ծո ղու թյունն ինք նին ուղղ ված չէ և չի կա րող ուղղ ված 
լի նել վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րը 04.10.2018 թվա կա-
նին հրա պա րա կել է Ըն կե րու թյու նում ստու գում իրա կա նաց նե լու թիվ 49-Ա հանձ նա րա-
րա գի րը, իսկ այ նու հետև՝ 30.10.2018 թվա կա նին՝ «ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 2018 թվա-
կա նի հոկ տեմ բե րի 04-ի թիվ 49-Ա հանձ նա րա րագ րով նշա նակ ված ստուգ ման ժամ կե տը 
եր կա րաձ գե լու և հանձ նա րա րագ րում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» թիվ 54-Ա հանձ նա րա-
րա գի րը: Ընդ որում, թիվ 54-Ա հանձ նա րա րագ րում, որ պես այն ըն դու նե լու իրա վա կան 
հիմք, վկա յա կոչ վել է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ-
ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 3-րդ հոդ վա ծը, 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը:

Նշ ված հանձ նա րա րագ րե րի հի ման վրա Նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին 
վե րահս կո ղու թյան վար չու թյունն Ըն կե րու թյու նում իրա կա նաց րել է ֆի նան սատն տե սա-
կան ստու գում՝ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան 10.09.2018 թվա կա նի թիվ 18-482-
կգ-18 գրու թյամբ ներ կա յաց ված՝ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան կո ռուպ ցիոն, կազ-
մա կերպ ված և պաշ տո նեա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վար չու թյան ՀԿԳ ավագ քննի չի 
կող մից 10.09.2018 թվա կա նի «Ս տու գում (ֆի նան սատն տե սա կան) նշա նա կե լու մա սին» 
կա յաց րած որոշ մամբ, ինչ պես նաև 24.09.2018 թվա կա նի թիվ 18-482ԿԳ-18 գրու թյամբ 
առա ջադր ված հար ցե րի շրջա նակ նե րում: 

Ըստ ստուգ ման ակ տի՝ ստուգ մամբ ընդգրկ վել է 01.01.2017 թվա կա նից մինչև 10.09.2018 
թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, իսկ ստու գու մը տևել է 10.10.2018 թվա կա նից 
մինչև 10.03.2019 թվա կա նը: Ակ տում նե րառ ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 06.11.2018 
թվա կա նից ստուգ ման աշ խա տանք նե րը կա սեց վել են, իսկ 20.03.2019 թվա կա նից վերսկս-
վել են ու ավարտ վել 28.03.2019 թվա կա նին:

Ս տուգ ման արդ յուն քում կազմ վել է նախ՝ ակ տի նա խա գիծ, որի վե րա բեր յալ, ըստ 
ստուգ ման ակ տի, Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց վել է գրա վոր առար-
կու թյուն, որը, դրա առնչու թյամբ ստու գող խմբի դիր քո րոշ մամբ հան դերձ, որ պես ան բա-
ժա նե լի մաս, կցվել է ակ տին, ապա ստուգ ման արդ յունք ներն ամ փոփ վել են 26.04.2019 
թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տի ըն դուն մամբ, որով ար ձա նագրվել են դրա մա կան մի ջոց նե րի 
ել քագրման և մուտ քագրման վե րա բեր յալ, այլ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի հետ քա-
ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում թույլ տրված խախ տում ներ, այդ թվում 
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կա տա րո ղա կան ակ տե րով հաշ վարկ ված և վ ճար ված, սա կայն փաս տա ցի չկա տար ված 
կամ պա կաս կա տար ված աշ խա տանք ներ (տե՛ս թիվ 49-Ա ստուգ ման ակ տը, հ.1-ին, 
գ.թ. 41-48):

Այ սինքն՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 04.10.2018 թվա կա նի թիվ 49-Ա հանձ նա րա-
րագ րով հա րուց վել և իրա կա նաց վել է վար չա կան վա րույթ (ստու գում), որը եզ րա փակ վել 
է թիվ 49-Ա ակ տի ըն դուն մամբ: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վար չա կան վա րույ-
թի արդ յուն քում կազմ վել է ոչ թե տե ղե կանք, այլ՝ ակտ, պետք է փաս տել, որ ստուգ ման ըն-
թաց քում հայտ նա բեր վել են խախ տում ներ, որոնք ար ձա նագրվել են ստուգ ման ակ տում:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 60-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է 
մու ծել օրեն քին հա մա պա տաս խան սահ ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան 
կամ հա մայն քա յին բյու ջե մուտ քագրվող պար տա դիր այլ վճա րում ներ:

ՀՀ հար կա յին օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծում ամ րագրվել են Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան հար կա յին հա մա կար գի սկզբունք նե րը, հա մա ձայն որի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում գոր ծում է միաս նա կան հար կա յին հա մա կարգ՝ հիմն ված հետևյալ սկզբունք-
նե րի վրա.

(...)
7) ինք նա հայ տա րա րագ րում և հար կա յին կար գա պա հու թյուն՝ հարկ վճա րող նե րը 

պետք է Օրենսգրքով և վ ճար նե րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք-
նե րով սահ ման ված կար գով ինք նու րույն հաշ վար կեն ու վճա րեն հար կե րը, վճար նե րը:

ՀՀ հար կա յին օրենսգրքի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հարկ վճա-
րո ղը (հար կա յին գոր ծա կա լը) և  դրա պաշ տո նա տար ան ձը պար տա վոր է Օրենսգրքով 
այլ բան սահ ման ված չլի նե լու դեպ քում Օրենսգրքով և վ ճար նե րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում ինք նու րույն 
հաշ վար կել և կա տա րել իր հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը՝ Օրենսգրքով և վ ճար նե-
րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված դեպ քե րում և 
կար գով կա տա րե լով նաև հար կի և (կամ) վճա րի կան խավ ճար ներ:

Վե րոգրյալ իրա վա կար գա վո րում նե րը կա ռուց ված են կար գա պահ և օրի նա պաշտ 
հար կա տուի կան խա վար կա ծով, որոնք պար տա վոր են ինք նու րույն հաշ վար կել ու վճա-
րել օրեն քով նա խա տես ված հար կերն ու վճար նե րը: Այ սինքն՝ կար գա պահ և օրի նա պաշտ 
հար կա տուն հա մա պա տաս խան ելա կետ նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում, հիմք ըն դու նե-
լով այդ ելա կետ նե րում պա րու նակ վող տվյալ ներն ու տե ղե կու թյուն նե րը, պետք է ինք նու-
րույն հաշ վար կի վճար ման են թա կա հար կերն ու վճար նե րը և կա տա րի հա մա պա տաս-
խան վճա րում նե րը, հետևա բար, եթե վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն ված վար-
չա կան ակ տով ար ձա նագրվում են խախ տում ներ, որոնք հան գեց նում են կամ կա րող են 
հան գեց նել հար կա յին կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի առա ջաց մա նը, ապա կար գա պահ 
և օրի նա պաշտ հար կա տուն, հիմք ըն դու նե լով ար ձա նագրված տվյալ ներն ու տե ղե կու-
թյուն նե րը, եթե չի վի ճար կում դրանց առ կա յու թյու նը, պար տա վոր է ինք նու րույն հաշ վար-
կել ու վճա րել օրեն քով նա խա տես ված հար կերն ու վճար նե րը: Հա կա ռակ պա րա գա յում 
հար կա յին կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վար կը կկա տա րի հար կա յին կամ հա մա-
պա տաս խան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված այլ վար չա կան մար մի նը: Այլ կերպ ասած՝ 
տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի գոր ծու նեու թյան ստուգ մամբ խախ տում ներ հայտ նա բե րե լու և 
ար ձա նագ րե լու պա րա գա յում բնավ պար տա դիր չէ, որ դրան ցում նե րառ ված տվյալ նե րի 
և տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա հնա րա վոր հար կա յին կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի 
առա ջաց ման հար ցը քննարկ վի ու լուծ վի հար կա յին կամ այլ մարմ նի կող մից, այլ դա կա-
րող է և նույ նիսկ պար տա վոր է կա տա րել հար կա տուն՝ հիմք ըն դու նե լով ար ձա նագրված 
ելա կետ նե րը: 

Տվ յալ դեպ քում, սույն գոր ծով վի ճարկ վող թիվ 49-Ա ակ տով ար ձա նագրվել են մի 
շարք փաս տեր (այդ թվում՝ են թա դրա բար թույլ տրված խախ տում ներ), իսկ ակ տում 
կա տար վել է եզ րա հան գում այն մա սին, որ «Ըն կե րու թյու նում իրա կա նաց ված ստուգ-
մամբ ար ձա նագրված փաս տե րի գծով հնա րա վոր հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 
առա ջաց ման հար ցը կա րող է պարզ վել հար կա յին մարմ նի կող մից»: Փաս տո րեն վար-
չա կան մար մինն ի սկզբա նե գոր ծել է ոչ կար գա պահ և ոչ օրի նա պաշտ հար կա տուի 
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կան խա վար կա ծով՝ բա ցա ռե լով հար կերն ու վճար ներն ինք նու րույն հաշ վար կե լու Ըն-
կե րու թյան իրա վա չափ վար քագ ծի դրսևո րու մը: Այ դու հան դերձ, նշված հան գա ման քը 
չի կա րող հիմք հան դի սա նալ թիվ 49-Ա ակ տը վար չա կան ակտ չդի տար կե լու հա մար՝ 
ել նե լով միայն այն իրո ղու թյու նից, որ նշված ակ տով ուղ ղա կի պար տա վո րու թյուն ներ 
Ըն կե րու թյան հա մար չեն սահ ման վել: Ավե լին, ակ տում ար ձա նագրված ելա կե տա յին 
տվյալ նե րի հի ման վրա հար կա յին մար մինն ըն դա մե նը պետք է կա տա րի հաշ վարկ ներ՝ 
սահ մա նե լով վճար ման են թա կա հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի չա փը և իրա վունք 
չու նի իրա վա կան գնա հատ ական տալ այդ հաշ վարկ նե րի հա մար հիմք հան դի սա ցող 
վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյա նը: 

Այս պի սով, գտնում ենք, որ Նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու-
թյան վար չու թյան 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տը բա վա րա րում է վար չա կան ակ տի 
բնո րոշ ման հա մար բո լոր պայ ման նե րին:

Այս պես. թիվ 49-Ա վար չա կան ակտն ան հա տա կան իրա վա կան ակտ է և ունի հստա-
կո րեն որոշ ված հաս ցեա տեր՝ Ըն կե րու թյու նը, ըն դուն վել է վար չա կան մարմ նի՝ Նա խա րա-
րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան կող մից. ունի ար տա քին 
ներ գոր ծու թյուն, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին 
են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում ակտն ըն դու նած մարմ-
նի հետ. ըն դուն վել է հան րա յին իրա վուն քի բնա գա վա ռում, քա նի որ այն հան րա յին իշ-
խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի՝ իրա վա բա նա կան ան ձին ուղղ ված միա կող մա նի կար-
գա դրու թյուն է, որը հիմն ված է ի սկզբա նե հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի 
կող մից իրա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն ված իրա վա կան նոր մե րի վրա. ըն դուն վել է 
կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, քա նի որ այն ուղղ ված է հան րա յին իշ խա-
նու թյամբ օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին իրա վուն քի՝ տնտե սա կան գոր ծու նու թյան 
իրա կա նաց ման ոլոր տում Ըն կե րու թյանն առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը, այն 
է՝ տնտե սա կան գոր ծու նու թյունն օրեն քին հա մա պա տաս խան ծա վա լե լու հան գա ման քի 
պարզ մա նը. վար չա կան ակ տում ար ձա նագրված խախ տում նե րի ուղ ղա կի հետևան քը Ըն-
կե րու թյան իրա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյան վատ թա րա ցումն է, լրա ցու ցիչ հար կա յին 
կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րի հնա րա վոր առա ջաց ման տես քով: Ավե լին, հաշ վի առ նե-
լով նաև այն հան գա ման քը, որ ստու գու մը նշա նակ վել է քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում, 
վար չա կան ակ տը կա րող է նաև հիմք հան դի սա նալ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
կի րառ ման հա մար:

Այս պի սով, գտնում ենք, որ ՀՀ ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու-
թյան 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տը վար չա կան ակտ է, որի իրա վա չա փու թյան 
դա տա կան կար գով գնա հա տումն իրա վա սու է իրա կա նաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա-
նը՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 63-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րով՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-րդ 
հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճարկ ման հայ ցի, իսկ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 
վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 62-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րով՝ 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 շրջա նակ նե րում:

Հարկ ենք հա մա րում հա տուկ ընդգ ծել, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող ակ տը վար չա կան 
ակտ չհան դի սա նա լու վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րոշ ման պայ-
ման նե րում ստաց վում է, որ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի հանձ նա րա րագ րի հրա պա րակ-
մամբ վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը չի ունե ցել որևէ կոնկ րետ նպա տակ և ուղղ ված չի 
եղել վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, այլ «միտ ված է եղել» «Ըն կե րու թյան հա մար իրա վա
կան հետևանք ներ չա ռա ջաց նող տե ղե կատ վա կան բնույ թի» փաս տա թուղթ կազ մե լուն, որի 
վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու և իրա կա նաց նե լու օրենս դրա կան պա հանջ 
առ կա չէ: Այլ կերպ ասած, եթե նշված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կազմ ված 
ակ տը ունի միայն տե ղե կատ վա կան բնույթ և որևէ հետևանք չի առա ջաց նում Ըն կե-
րու թյան հա մար, ապա այն նաև չի կա րող հիմք ըն դուն վել ինչ պես «Ս տու գում (ֆի-
նան սատն տե սա կան) նշա նա կե լու մա սին» որո շում կա յաց րած Հա տուկ քննչա կան ծա-
ռա յու թյան կո ռուպ ցիոն, կազ մա կերպ ված և պաշ տո նեա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
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քննու թյան վար չու թյան ՀԿԳ ավագ քննի չի, այն պես էլ հար կա յին մարմ նի կող մից, 
հետևա բար «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն-
քով և «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց-
ման մա սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րի հա մա ձայն իրա կա նաց ված 
վար չա կան վա րույ թը, տվյալ դեպ քում, ոչ այլ ինչ է, քան հար կա տու նե րի հաշ վին գո յա ցող 
պե տա կան մի ջոց նե րի վատ նում:

Տե ղե կատ վա կան բնույ թի փաս տաթղ թեր կազ մելն ու տրա մա դրե լը «Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի իմաս տով հան դի սա նում է 
ռեալ ակտ, որի ըն դու նումն իրա կա նաց վում է գոր ծո ղու թյան կա տար ման, այլ ոչ թե վար-
չա կան վա րույ թի մի ջո ցով: Մինչ դեռ, ինչ պես վե րը նշվեց, տվյալ դեպ քում «Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քով և «Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում ստու գում նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման մա սին» ՀՀ օրեն քով 
սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րով հա րուց վել է վար չա կան վա րույթ, որն ուղղ ված է եղել 
վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը, իրա կա նաց վել է ըն թա ցիկ փուլ՝ Ըն կե րու թյան գոր ծու նեու-
թյան ֆի նան սատն տե սա կան ստու գում, որը եզ րա փակ վել է թիվ 49-Ա ակ տի ըն դուն մամբ: 

Ան դրա դառ նա լով սույն վար չա կան գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման մեջ վկա-
յա կոչ ված վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի սահ ման ման 
վե րա բեր յալ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից նախ կի նում կա յաց ված մի շարք որո շում-
նե րին՝ հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ դրան ցում ար տա հայտ ված իրա վա կան դիրքոր-
շում նե րը վե րա բե րում են միայն «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյա նը, այ սինքն՝ վար չա կան 
ակ տի ընդ հա նուր բնո րոշ մա նը, և որևէ ան դրա դարձ չկա նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
ամ րագրված մի ջամ տող վար չա կան ակ տի տար րե րից մե կին, այն է՝ ան ձանց իրա վա-
կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը ցան կա ցած այլ եղա նա կով վատ թա րաց նե լու պայ մա-
նին, հետևա բար տվյալ պա րա գա յում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում կա յաց ված 
որո շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը չեն կա րող բա ցա ռել սույն 
գոր ծով վի ճարկ վող թիվ 49-Ա ակ տի վար չա կան ակտ գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Բա ցի այդ վե րոգրյալ որո շում նե րով ար տա հայտ ված դիր քո րո շում նե րում որո շիչ նշա նա-
կու թյու նը տրվել է վար չա կան ակ տով ուղ ղա կի իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ 
սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա նա չե լու հան գա ման քին, մինչ դեռ, ինչ պես 
վե րը նշվեց, բա րեն պաստ և մի ջամ տող վար չա կան ակ տի որա կումն օրենս դի րը պայ մա-
նա վո րել է դրանց մի ջո ցով ան ձանց իրա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա-
վող կամ վատ թա րաց նող հետևան քի առա ջաց մամբ: Ըստ այդմ, կար ծում ենք, որ սույն 
գոր ծը հիա նա լի առիթ է զար գաց նե լու վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման վե րա բեր յալ նախ կի-
նում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը և ամ բող ջաց նե լու վար չա կան ակ տի 
բնո րոշ ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի սահ մա նու մը: 

Ան դրա դա ռան լով նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գում նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի 
կամ քննի չի որոշ ման հի ման վրա իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ-
տը 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 շրջա նակ նե րում բո ղո քարկ ման են թա կա լի նե լու մա սին Վճռա բեկ 
դա տա րա նի որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիրքորշ մա նը՝ հարկ ենք հա մա րում 
ար ձա նագ րել հետևյա լը. 

Նախ՝ հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ Վճռա բեկ դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո-
րոշ ման պա րա գա յում ստաց վում է, որ Ըն կե րու թյու նը պետք է հայ ցի ճա նա չել ինչ-որ 
իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյուն այն դեպ քում, երբ գո յու թյուն ունի Նա խա րա-
րու թյան կող մից հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն ված նյու թա կան 
օբ յեկտ՝ վար չա կան ակտ և  դրա առ կա յու թյունն ինք նին տե սա նե լի է և առան ձին ձևով 
հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։ Ընդ որում, եթե Վճռա բեկ դա տա-
րա նի իրա վա կան դիրք որ շու մից բխում է, որ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թը չի եզ րա-
փակ վել վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, ապա հարց է առա ջա նում, թե ո՞րն է եղել վար-
չա կան մարմ նի ստու գում իրա կա նաց նե լու նպա տա կով պայ մա նա վոր ված ար տա քին 
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ներ գոր ծու թյանն ուղղ ված գոր ծու նեու թյան տրա մա բա նա կան ավար տը, այ սինքն՝ ինչ-
պե՞ս է եզ րա փակ վել վար չա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան 
վա րույ թը՝ նոր մա տիվ ակ տի ըն դուն մամբ, թե գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ: 
Տվ յալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նը, ամ րագ րե լով, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին հա մա պա տաս խան ստու գու մը նշա նա կե
լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի որոշ ման հի ման վրա իրա կա նաց ված 
ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը, որում պար զա պես ար ձա նագրվում են որո շա կի 
խախ տում ներ, սա կայն ուղ ղա կի պար տա վո րու թյուն ներ չեն առա ջադր վում, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի շրջա նակ նե րում պետք է բո ղո քարկ վի ճա նաչ ման հայ ցի 
շրջա նակ նե րում՝ նկա տի ունե նա լով, որ 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 69րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով նա խա տես ված ճա նաչ ման հայցն է», 
չի կոնկ րե տաց րել, թե ի՞նչ իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 
մա սին կա րող է խոսք լի նել, երբ, ինչ պես վե րը նշվեց, գո յու թյուն ունի Նա խա րա րու թյան 
կող մից հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն ված նյու թա կան օբ յեկտ՝ 
վար չա կան ակտ և նույ նիսկ տե սա կա նո րեն հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել, որ ճա նաչ ման 
հայ ցի շրջա նակ նե րում օրի նակ՝ կա րող է ան տես վել նշված ակ տի գո յու թյու նը և չ հաս-
տատ վել իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյու նը։

Երկ րորդ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքին 
հա մա պա տաս խան ստու գում նշա նա կե լու մա սին հե տա քննու թյան մարմ նի կամ քննի չի 
որոշ ման հի ման վրա իրա կա նաց ված ստուգ ման արդ յուն քում կազմ ված ակ տը, որով թեև 
ուղ ղա կի պար տա վո րու թյուն ներ չեն առա ջադր վում, սա կայն ար ձա նագրվում են որո շա կի 
խախ տում ներ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի շրջա նակ նե րում ճա նաչ-
ման հայ ցի շրջա նակ նե րում բո ղո քար կե լի լի նե լու դեպ քում շրջանց վե լու է փաս տա ցի 
վար չա կան ակտ հան դի սա ցող բո լոր տե սա կի ակ տե րի վի ճարկ ման՝ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված եր կամս յա 
ժամ կե տը և այդ ակ տե րի հաս ցեա տե րե րը փաս տո րեն ստա նա լու են հնա րա վո րու թյուն 
նշված ակ տե րը բո ղո քար կել 5 տար վա ըն թաց քում՝ հիմք ըն դու նե լով նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 4-րդ կե տի «գ» են թա կե տը։ Նշ վա ծից հետևե լու է նաև այն, որ այդ ակ տերն 
առնվազն 5 տար վա ըն թաց քում որևէ իրա վա կան հետևանք չեն կա րող առա ջաց նել, ուս-
տի այ դօ րի նակ ակ տե րի հիմ քով չեն կա րող հաշ վարկ վել ու առա ջադր վել նաև հար կա յին 
պար տա վո րու թյուն ներ, ինչ պես նաև դրանք չեն կա րող դրվել քրեա կան գոր ծե րով առա-
ջադր վող մե ղա դրանք նե րի հիմ քում։ 

Եր րորդ՝ 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։

Վե րոգրյալ իրա վա կար գա վո րու մից ուղ ղա կի հետևում է, որ նշված հայ ցա տե սա կով 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լու հա մար պետք է բա ցառ վի նույն օրենսգրքի 66-68-
րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան հայց հա րու ցե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Տվ յալ դեպ քում գտնում ենք, որ նախ՝ սույն հա տուկ կար ծի քում ներ կա յաց ված իրա-
վա կան դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-
68-րդ հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան հայց հա րու ցե լու հնա րա վո րու թյու նը ոչ միայն 
չի բա ցառ վում, այլ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ճիշտ եղա նակն ան վա վե րու թյան կամ 
առոչն չու թյան հիմ քե րով վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան ստու գումն է վի ճարկ ման 
կամ ճա նաչ ման հայ ցի շրջա նակ նե րում, երկ րորդ՝ տվյալ դեպ քում խոսք չի կա րող լի նել 
որևէ իրա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին այն պա րա գա-
յում, երբ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է հա մա պա տաս խան 
պե տա կան մարմ նի նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում, 
այ սինքն՝ Նա խա րա րու թյան ֆի նան սաբ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան և Ըն-
կե րու թյան միջև իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ձևա վոր վել են վար չա կան մարմ նի՝ Նա-
խա րա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի հի ման վրա, որի 
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ըն թա ցիկ փու լում, իրաց նե լով իր իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րը, վար չա կան մար մինն 
իրա կա նաց րել է ֆի նան սատն տե սա կան ստու գում, որի արդ յուն քում ըն դու նել է թիվ 49-Ա 
ակ տը՝ ար ձա նագ րե լով Ըն կե րու թյան գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում դրա մա կան մի ջոց նե-
րի ել քագրման և մուտ քագրման վե րա բեր յալ, այլ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի հետ քա-
ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում թույլ տրված խախ տում ներ, այդ թվում 
կա տա րո ղա կան ակ տե րով հաշ վարկ ված և վ ճար ված, սա կայն փաս տա ցի չկա տար ված 
կամ պա կաս կա տար ված աշ խա տանք ներ: Հետևա բար հա րուց ման, ըն թա ցիկ և եզ րա-
փա կիչ փու լեր ունե ցող վար չա կան վա րույ թում առ կա և հա մա պա տաս խան փաս տաթղ-
թե րով (հանձ նա րա րագ րեր, Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան կո ռուպ ցիոն, կազ մա կերպ
ված և պաշ տո նեա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու թյան վար չու թյան ՀԿԳ ավագ քննի չի 
10.09.2018 թվա կա նի «Ս տու գում (ֆի նան սատն տե սա կան) նշա նա կե լու մա սին» որո շում, ակտ) 
հաս տատ ված իրա վա հա րա բե րու թյուն ներն ինք նին առ կա են և այն ճա նա չե լու իմաստն 
իս պառ բա ցա կա յում է:

Միևնույն ժա մա նակ, գտնում ենք, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց-
վել է ճիշտ հայ ցա տե սակ, ուս տի հա մա ձայն չենք նաև Վճռա բեկ դա տա րա նի այն դիր-
քո րոշ մա նը, որ հայ ցա տե սակն ընտր ված է սխալ, որի պատ ճա ռով այն են թա կա է վե րա-
դարձ ման: 

Այս պի սով, գտնում ենք, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող՝ Նա խա րա րու թյան ֆի նան-
սաբյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան վար չու թյան 26.04.2019 թվա կա նի թիվ 49-Ա ակ տը 
վար չա կան ակտ է, դրա իրա վա չա փու թյու նը դա տա կան կար գով են թա կա է ստուգ ման 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 66-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վի ճարկ ման հայ ցի կամ 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 շրջա նակ նե-
րում, հետևա բար Դա տա րա նը, մեր ժե լով Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված վի ճարկ-
ման հայ ցա դի մումն այն հիմ քով, որ վե ճը են թա կա չէ դա տա րա նի քննու թյա նը, իսկ Վե րա-
քննիչ դա տա րա նը, օրի նա կան ուժի մեջ թող նե լով Դա տա րա նի որո շու մը, Ըն կե րու թյա նը 
զրկել են ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րով և Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տով երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քի իրաց ման 
հնա րա վո րու թյու նից, այ սինքն՝ թույլ են տվել այն պի սի դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է 
ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյալը՝ գտնում ենք, որ վճռա բեկ բո ղո քը պետք է բա վա րա րել և ՀՀ 
վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 23.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու 
մա սին» որո շու մը վե րաց նել ու կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ վե րաց նել ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նի 29.07.2019 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը 
սույն հա տուկ կար ծի քում նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ.  Հա կոբ յան
Գ.  Հա կոբ յան
Ս. Ան տոն յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

 Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/10906/05/18 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/10906/05/18 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգս յան 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վարչա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 10-ին
գրա վոր ը նթա ցա կար գով քննե լով ըստ հայ ցի «Նորք Մար Սուիթ» բնա կա րա նա շի-

նա րա րա կան ոչ առևտ րա յին սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի (այ սու հետ՝ Կոո պե րա տիվ) 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Եղ յա նի ընդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կա դաստր), 
եր րորդ ան ձինք՝ Խա չա տուր Եր մագ յան, Ազա տու հի Եր մագ յան, Տիգ րա նու հի Եր մագ-
յան, Հ րաչ յա Յար մագ յան՝ Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, 
թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 բնա կա-
րան նե րի նկատ մամբ պա տաս խա նո ղի կող մից Տիգ րա նու հի Եր մագ յա նի, Խա չա տուր 
Եր մագ յա նի, Ազա տու հի Եր մագ յա նի և Հ րաչ յա Յար մագ յա նի ան վամբ 2011 թվա կա-
նին իրա կա նաց ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում ներն ան վա-
վեր ճա նա չե լու կամ վկա յա կոչ ված պե տա կան գրան ցում նե րի առ ոչինչ լի նե լը ճա նա-
չե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
15.03.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման դեմ Խա չա տուր, 
Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի Եր մագ յան նե րի, Հ րաչ յա Յար մագ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Է միլ 
Ամիր խան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը,
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Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես 

Եղ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 
շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 
բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մից Հ րաչ յա, Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ-
րա նու հի Եր մագ յան նե րի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան 
գրան ցում նե րը կամ ճա նա չել դրանց առ ոչինչ լի նե լը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Հո վա կիմ յան) 07.11.2018 թվա կա նի որոշ-
մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Առա քել յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
03.12.2018 թվա կա նի որոշ մամբ դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր-
դու թյու նը բա վա րար վել է, և հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 15.03.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու մա սին» որոշ ման՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա-
րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սի դեմ Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի Եր-
մագ յան նե րի, Հ րաչ յա Յար մագ յա նի ներ կա յա ցուց չի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել 
է, և Դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար-
գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա-
սին» որո շու մը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի 
Եր մագ յան նե րի, Հ րաչ յա Յար մագ 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 քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54րդ 

հոդ վա ծը, 72րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 80րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ և 6րդ կե տե րը, 144րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սը, չի կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին 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.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ օրենս դի րը, սահ մա-

նե լով վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ սահ-
մա նել է նաև բաց թողն ված ժամ կետ նե րը վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու-
թյուն հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում, իսկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել է, որ դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը, բո ղոք նե րը և այլ 
փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած 
ան ձանց: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մի շարք որո շում նե րով ար ձա նագրվել է, որ հայց վո րը 
պետք է ապա ցու ցի, թե՝ 

1. երբ է իմա ցել իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տում նե րի մա սին և, արդ յոք նախ-
կի նում չգի տեր և չէր կա րող իմա նալ այն հան գա մանք նե րի մա սին, որոն ցով նա հիմ նա-
վո րում է իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տու մը և, 

2. իմա նա լով իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախտ ման մա սին, արդ յոք օրեն քով սահ-
ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի-
ջոց ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լու և այն հիմ նա վո րող ապա-
ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու 
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ուղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է թո ղել օրեն քով սահ ման-
ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը:

Թե՛ Դա տա րա նը, թե՛ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով վե րոգրյա լը և հար գե-
լի հա մա րե լով Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից դա տա րան 
դի մե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը, իրենց որո շում նե րի 
հիմ քում դրել են այն հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում վի ճարկ վող գրանց ման օբ-
յեկտ նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ձեռք բեր ման հիմ քե րի են թադր-
յալ բա ցա կա յու թյան վե րա բեր յալ հայց վորն իմա ցել է միայն թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տով հաս-
տատ ված հան գա մանք նե րից: Դա տա րան նե րը գտել են, որ դրանք էլ հիմք ըն դու նե-
լով՝ հայց վո րը վար չա կան կար գով վի ճար կել է պե տա կան գրան ցում նե րը և ստա ցել 
մեր ժում, ու եկել են այն եզ րա հանգ ման, որ հայց վո րի կող մից իր իրա վունք նե րի են-
թադր յալ խախ տում նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վել են ակ տիվ գոր ծո ղու-
թյուն ներ: 

Հայց վո րը դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թողն ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման-
քը, որ նշված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան 
ակ տով ար ձա նագրվել է, որ նշված գոր ծով վի ճարկ վող և եր րորդ ան ձանց սե փա կա-
նու թյան իրա վուն քի գրանց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող Կոո պե րա տի վի ընդ հա նուր 
ժո ղո վի որո շում նե րը գոր ծարք ներ չեն, հետևա բար չեն կա րող առո չինչ ճա նաչ վել: Նշ-
վա ծը նոր փաստ չէ, ինչն ըն դուն վել է նաև հայց վո րի կող մից, ուս տի ի՞նչն էր խան գա րում 
հայց վո րին դեռևս 2015 թվա կա նին, երբ նշա նակ վել էր սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա-
րիչ, ուսում նա սի րել կա դաստ րա յին գոր ծը, վեր հա նել են թադր յալ խնդի րը և այդ հիմ-
քով դի մել դա տա րան և վի ճար կել գրան ցում նե րը: Հետևա բար ան հիմն է Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի նաև այն եզ րա հան գու մը, որ չնա յած սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը 
մաս նակ ցել է թիվ ԱՐԱԴ/0670/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյա նը, սա կայն դրա 
շրջա նակ նե րում չի քննարկ վել այն հար ցը, թե արդ յոք Կոո պե րա տի վի ար ձա նագ րու-
թյուն նե րը կա րող էին հա մար վել գոր ծարք ներ: Մաս նա վո րա պես՝ թե՛ վե րոնշ յալ գոր-
ծով, թե՛ թիվ ԵԱՔԴ/4825/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վի ճարկ վում էին սույն գոր ծով 
եր րորդ ան ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը և այդ իրա-
վունք նե րի ծագ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող Կոո պե րա տի վի ընդ հա նուր ժո ղո վի որո-
շում նե րը, հետևա բար, Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը տեղ յակ էր 
այն հան գա ման քի մա սին, որ վեր ջին նե րիս իրա վուն քը գրանց վել է այդ որո շում նե րի 
հի ման վրա:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ընդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել վե րա քննիչ բո ղո քի այն 
հիմ քին, որ Կոո պե րա տի վի գոր ծա դիր մարմ նի փո փո խու թյու նը չի կա րող հան գեց նել 
նրան, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի հոս քը սկսվի փո փոխ ված գոր ծա դիր մարմ նի 
նշա նա կու մից: 

Ան վի ճե լի են այն փաս տե րը, որ հայց վո րը բաց է թո ղել նաև թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.06.2018 թվա կա նին կա յաց ված դա տա կան ակ տից (օ րի-
նա կան ուժի մեջ է մտել 30.07.2018 թվա կա նին) հաշ ված եր կամս յա ժամ կե տը, մինչ դեռ 
դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյան 
մեջ փաս տարկ վում է, որ հայց վո րը մինչև դա տա րան դի մելն օգտ վել է վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տե րը վար չա կան կար գով բո ղո քար կե լու իր իրա վուն քից, որն էլ Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի կող մից որակ վել է որ պես «իր են թադր յալ խախ տում նե րը վե րաց նե-
լու ուղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ»: Հա կա ռա կը՝ հայց վորն ըն-
դա մե նը փոր ձել է ար հես տա կան եղա նակ նե րով վե րա կանգ նել իր՝ դա տա րան դի մե լու 
կորց րած իրա վուն քը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 15.03.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց-
նել նոր դա տա կան ակտ:
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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 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ առերևույթ առ-
կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տի իմաս տով, այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի խախտ ման արդ յուն քում թույլ է տրվել դա-
տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը, 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 նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան քի առնչու թյամբ 
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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք:

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 քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ 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 ինք նա 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 նա դրու-
թյամբ (...), մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով 
ամ րագրված իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, եթե խո չըն դոտ ներ են հա-
րուց վել այդ իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար, չեն ապա հով-
վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ իրա վունք նե րի իրա կա նաց ման հա մար, սա կայն դրանք 
պետք է ապա հով վեին Սահ մա նա դրու թյան, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի, օրեն քի կամ այլ 
իրա վա կան ակ տի ուժով (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց-
նում են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը։ 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րի ըն դու նու մը մերժ վում է նույն օրենսգրքի 80-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, եթե բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը 
վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ չեն վե րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի 
ավար տից հե տո ներ կա յաց ված այլ փաս տաթղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ 
վե րա դարձ վում են դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա-
վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը։ Ն ման միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում 
է, եթե վար չա կան դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել վի ճարկ ման հայ ցի դեպ-
քում՝ եր կամս յա ժամ կե տում՝ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հից:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, մի շարք որո շում նե րով (10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան, ար-
դար և արդ յու նա վետ դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի երաշ խա վոր ման սահ մա նա դրա-
կան իրա վա չա փու թյան խնդիր նե րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
դա տա վա րա կան որևէ առանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել 
կամ կան խել դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրաց ման հնա րա վո րու թյու նը, 
իմաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քը կամ դրա իրաց ման ար գելք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գա յին որևէ առանձ-
նա հատ կու թյուն չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր-
ված դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմ նա վո րում, դա տա-
րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լիու թյու նը կա րող է ունե նալ որո շա կի սահ մա նա փա-
կում ներ, որոնք չպետք է խա թա րեն այդ իրա վուն քի բուն էու թյու նը:

Թեև դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վունքն ուղ ղա կիո րեն ամ րագրված չէ Կոն վեն-
ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու-
հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն-
քի ան բա ժա նե լի տարր: Այս պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից դա տա րա նի մատ չե-
լիու թյան իրա վուն քի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պա յին իրա վուն քի հա մա-
ձայն՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի իրա վունք նե 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՝ դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու իրա վուն-
քը, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում 
նա խա տես ված մյուս երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կա յին 
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 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 Kreuz v. 
Poland (28249/95) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 52րդ կետ): 
Մինչ դեռ Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սանկ յու նից՝ դա տա րա նի իրա վուն քը բա ցար ձակ 
չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր-
վում են, քա նի որ մատ չե լիու թյան իրա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող-
մից որո շա կի կար գա վո րում ներ, և այս առու մով պե տու թյու նը որո շա կի հա յե ցո ղա կան 
լիա զո րու թյուն ունի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը 
պետք է իրա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զրկի ան ձին մատ չե լիու թյան իրա վուն-
քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ իրա վուն քի բուն էու թյու նը (տե՛ս Tolstoy 
Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 13.07.1995 
թվա կա նի վճի ռը, 59րդ կետ): Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա-
ծի հետ, եթե այն չի հե տապն դում իրա վա չափ նպա տակ, և եթե առ կա չէ ող ջա միտ հա-
րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև՝ հա մա-
չա փու թյան առու մով (տե՛ս Khalfaoui v. France (34791/97) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 36րդ կետ): Մեկ այլ վճռով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, 
որ դա տա րա նի մատ չե լիու թյունն օրենս դրա կան կար գա վո րում նե րի առար կա է, և դա տա-
րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը՝ խու-
սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քննու թյա նը խո չըն դո տող ավե լորդ ձևա կա նու թյուն-
նե րից (ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե ցու մից, որի դեպ քում օրեն քով 
սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն իրենց նշա նա կու թյու նը: Ըստ Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը խա թար վում է այն դեպ-
քում, երբ օրենս դրա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռա յել իրա վա կան որո շա կիու թյան ու 
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ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան-
ձին հաս նել իրա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյա նը (տե՛ս Du
mitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի 
վճի ռը, 28րդ կետ):

Ան դրա դառ նա լով դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում նե-
րին՝ Եվ րո պա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ներ պե-
տա կան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված այդ պի սի սահ մա նա փա կում նե րը հե տապն դում են 
որո շա կի կարևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես՝ իրա վա կան որո շա կիու թյան երաշ խա-
վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց հայ ցե րից: Ըստ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ նմա նա տիպ հայ ցե րի դեպ քում դժվար կլի նի կան խել անար-
դա րու թյու նը, որը կա րող է առա ջա նալ, եթե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել հե ռա-
վոր անց յա լում տե ղի ունե ցած իրա դար ձու թյուն ներ այն պի սի ապա ցույց նե րի հի ման վրա, 
որոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան՝ բա վա կա նա չափ ժա մա նա-
կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ ժամ կե տա-
յին սահ մա նա փա կում նե րի առու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հա յե ցո ղա կան լիա զո րու-
թյուն ունեն որո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լիու թյունն ինչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի 
(տե՛ս Stubbings and others v. The United Kingdom (22083/93, 22095/93) գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, 51րդ և 55րդ կե տեր):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա-
մա տեքս տում պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը՝ հա մա պա տաս խան հայ ցը, միա ժա մա նակ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է այն ժամ կետ նե-
րը, որոնց ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Օրենս դի րը, 
սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ 
հա տուկ սահ մա նել է բաց թողն ված ժամ կետ նե րի վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա-
վո րու թյու նը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քում, իսկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել, որ դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը 
դա տա րա նը չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց:

Այս պի սով, օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և 
վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Ն ման միջ նոր դու թյու նը կա րող է 
բա վա րար վել, եթե դա տա րա նը գտնի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ-
ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա-
կու թյու նից հետևում է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օրենս դի-
րը կոնկ րետ չի նշել՝ այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով 
դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած որոշ-
մամբ գտել է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քե րը պայ մա նա կա նո-
րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի՝ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ:

Օբ յեկ տիվ հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րա յին դեպ քե րը՝ տա րե րա յին 
աղետ նե րը, ինչ պես նաև ար տա կարգ իրա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ՝ ան ձանց կամ քից 
ան կախ հիմ քե րով առա ջա ցող պատ ճառ նե րը: Սուբ յեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է 
ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ ված և գործ նա կա նում ավե լի եր կար ժա մա նակ 
պա հան ջող ող ջա միտ խնդիր նե րի լուծ մամբ, առանց որի անհ նար է դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օրի նակ՝ երբ ֆի զի կա կան ան ձը զրկված է դա տա կան պրո ցե սին 
մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ապա հո վե լու հնա րա վո րու-
թյու նից՝ եր կա րատև հի վան դու թյան պատ ճա ռով:
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Վե րոգրյա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր դեպ քե-
րում էլ, բա ցի ֆորս մա ժո րա յին իրա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե-
տը հար գե լի հա մա րե լու հա մար ընդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ապա-
ցու ցել, որ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված 
ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լու 
և այն հիմ նա վո րող ապա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է 
թո ղել օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը (տե՛ս Երևա նի քա ղա քա պե
տա րանն ընդ դեմ Գա յա նե Մել քոն յա նի թիվ ՎԴ/0059/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ ման շրջա նակ նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան-
ձինք իրենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քից կա րող են օգտ վել օրեն քով սահ-
ման ված ժամ կետ նե րում, և որ պես զի վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու լի նի գոր ծա դրե-
լու օրեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն նե րը կոնկ րետ իրա վա կան վեճն ըստ էու թյան 
լու ծե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է եր կու պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյուն, առա-
ջին՝ հա մա պա տաս խան հայ ցի առ կա յու թյուն, երկ րորդ՝ հայ ցի ներ կա յա ցում վար չա կան 
դա տա րան՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ժամ կետ նե րում: 
Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու դեպ քում երկ րորդ պայ մանն ապա հով ված 
կա րող է հա մար վել միայն կոնկ րետ վար չա կան գոր ծում բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի վե րա կանգն ման բա վա րար ված միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, 
իսկ մնա ցած դեպ քե րում ան ձը չի կա րող օգտ վել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն-
քից, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու չէ գոր ծա դրե լու օրեն քով վար չա կան դա-
տա րա նի հա մար նա խա տես ված լիա զո րու թյուն նե րը (տե՛ս Աշոտ Գա գի կի Հով հան նիս յա նի 
օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Հով հան նիս յանն 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 թիվ 
ՎԴ/9439/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.10.2013 թվա կա նի որո շու մը, 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 10.12.2014 թվա կա նի որո շու մը, Հ րաչ յա Գ րի գոր յանն 
ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և մյուս նե րի թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի որո շու մը, «2ԷԴ» ՓԲԸի տնօ րեն Էդ գար Հով հան
նիս յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5086/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 15.07.2015 թվա կա նի որո շու մը, Ե ղեգ նու տի գյու ղա պե տա րանն ընդ դեմ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Ար մա վի րի 
մար զա յին ստո րա բա ժան ման թիվ ՎԴ/0196/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա
նի 30.03.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 31.10.2018 թվա կա նին ՀՀ վար չա կան դա տա րան է 
մուտ քագրվել Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի՝ 29.10.2018 թվա կա նին 
փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի ջո ցով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը, որով վեր ջինս պա հան-
ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 
6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 բնա կա րան նե-
րի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մից Հ րաչ յա Յար մագ յա նի, Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ-
րա նու հի Եր մագ յան նե րի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան 
գրան ցում նե րը կամ ճա նա չել դրանց առո չինչ լի նե լը (հա վել ված 1-ին, գ.թ. 2-8): ՀՀ վար-
չա կան դա տա րա նի 07.11.2018 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է: 

Հայց վո րի կող մից կրկին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վել է բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն այն հիմ նա վո րում-
նե րով, որ վի ճարկ վող գրան ցում նե րի՝ Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի 
թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 հաս-
ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ձեռք բեր-
ման հիմ քե րի են թադր յալ բա ցա կա յու թյան մա սին իմա ցել է միայն թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում, մաս նա վո րա պես՝ 27.06.2018 թվա կա նին 
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հրա պա րակ ված վճռից: Հայց վո րը 13.09.2018 թվա կա նին գրու թյուն է ներ կա յաց րել Կա-
դաստր՝ պա հան ջե լով վե րաց նել նշված գրան ցում նե րը: Ի պա տաս խան հայց վո րի գրու-
թյան Կա դաստ րի կող մից 28.09.2018 թվա կա նի գրու թյամբ հայտն վել է, որ նշված գույ քե րի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման դա դա րե ցումն առանց սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի նոր պե տա կան գրանց ման կա րող է իրա կա նաց վել գրանց ված իրա վունք 
ունե ցող սուբ յեկ տի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րեց նող դա տա կան ակ տի հի ման 
վրա (հա վել ված 1-ին, գ.թ. 12-13): Այ նու հետև հայց վո րը վի ճարկ ման հայ ցով դի մել է ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան և խն դրել վե րա կանգ նել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար 
օրեն քով սահ ման ված բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը: 

Դա տա րա նի 03.12.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծե րով 
կա ռա վար չի կող մից ներ կա յաց ված բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի 
հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է և հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա-
րույթ այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, որ սույն հայ ցի հա րուց ման, մաս նա վո րա պես՝ վի-
ճարկ վող վար չա կան ակ տե րի վի ճարկ ման հիմք են հան դի սա ցել, ի թիվս այլ նի, նաև թիվ 
ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան 
ակ տով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, որ պի սի դա տա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լով է 
հայց վո րը պայ մա նա վո րում վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րով իր իրա վունք նե րի են թադր-
յալ խախտ ման հան գա ման քը, և նշ ված հիմ քով է հայց վո րը վար չա կան կար գով բո ղո-
քար կել վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցում նե րը, որի արդ յուն քում տրվել է մերժ ման պա-
տաս խան: Ուս տիև նկա տի ունե նա լով, որ հայց վո րի կող մից իր իրա վունք նե րի են թադր յալ 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ ձեռ նարկ վել են ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, և 
քա նի որ հայց վո րի կող մից բեր ված միջ նոր դու թյամբ նշված փաս տարկ նե րը հեր քող այլ 
ապա ցույց հայ ցա դի մու մին կից առ կա չէ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը՝ բեր ված փաս տե րի 
և այդ փաս տե րը հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա րա նը 
հա մա րել է հիմ նա վոր և բա վա րար ման են թա կա: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով եր րորդ ան ձանց կող մից ներ կա յաց ված վե րա-
քննիչ բո ղո քը, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

Մինչ դեռ վկա յա կոչ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
սույն վար չա կան գոր ծի փաս տե րին և ստո րա դաս դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե-
րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Տվ յալ դեպ քում հայց վո րը վի ճար կել է Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 
շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 
69 հաս ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Հ րաչ յա Յար մագ յա նի, Խա չա տուր, 
Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի Եր մագ յան նե րի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը: Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը 
հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ-
կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ և որ պես այդ միջ նոր դու թյան 
հիմ նա վո րում՝ նշել է, որ միայն թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.06.2018 
թվա կա նին հրա պա րակ ված վճռից հե տո է հնա րա վո րու թյուն ունե ցել տե ղե կա նա լու, որ 
նշված բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման հիմ քե րը 
գոր ծարք ներ չեն, որից հե տո փոր ձել է այդ գրան ցում նե րը վի ճար կել վար չա կան կար գով: 
Հայց վո րը 13.09.2018 թվա կա նին Կա դաստր հաս ցեագրված թիվ 18-001 գրու թյամբ խնդրել 
է վե րաց նել վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցում նե րը, սա կայն Կա դաստ րի 28.09.2018 թվա-
կա նի գրու թյամբ մերժ վել է հայց վո րի պա հանջն այն հիմ նա վոր մամբ, որ նշված գույ քե րի 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման դա դա րե ցումն առանց սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի նոր պե տա կան գրանց ման կա րող է իրա կա նաց վել գրանց ված իրա վունք 
ունե ցող սուբ յեկ տի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րեց նող դա տա կան ակ տի հի ման 
վրա: Դա տա րա նը, հիմ նա վոր հա մա րե լով հայց վո րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, բա վա-
րա րել է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու-
թյու նը և հայ ցա դի մումն ըն դու նել է վա րույթ: Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րա-
քննիչ բո ղո քը, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: Ս տո րա-
դաս ատ յան նե րը գտել են, որ հայց վորն իր են թադր յալ իրա վունք նե րի խախ տում նե րը 
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վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ ձեռ նար կել է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, հետևա բար բաց թողն-
ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր-
դու թյու նը են թա կա է բա վա րար ման: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րը ստո րա դաս ատ յան նե-
րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հետ, ար ձա նագ րում է, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչն իր 
իրա վունք նե րի են թադր յալ խախտ ման, այն է՝ Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո-
ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, 
թիվ 68, թիվ 69 հաս ցե նե րի բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
գրանց ման հիմ քում դրված Կոո պե րա տի վի ընդ հա նուր ժո ղո վի որո շում նե րը գոր ծարք-
ներ չհան դի սա նա լու փաս տե րի վե րա բեր յալ տե ղե կա ցել է թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով 27.06.2018 թվա կա նին հրա պա րակ ված վճռից հե տո, որից հե տո էլ 
փոր ձել է սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը վի ճար կել վար չա կան 
կար գով, ան հիմն են, քա նի որ վե րոնշ յալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա կան ակ տի 
եզ րա հան գում նե րը, այն է՝ Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, 
թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 հաս-
ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման 
հիմ քում դրված Կոո պե րա տի վի ընդ հա նուր ժո ղո վի որո շում նե րը գոր ծարք ներ չհան դի-
սա նա լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րը կա տար վել են որո շա կի իրա վա-
կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում: Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 
է, որ վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցում նե րի հիմ քում դրվել են Կոո պե րա տի վի 30.12.2010, 
17.01.2011 թվա կան նե րի կա նո նա դրու թյուն նե րը և 18.01.2011 թվա կա նի քաղ ված քը, որոնց 
վե րա բեր յալ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը գի տեր կամ թերևս հնա-
րա վո րու թյուն ուներ իմա նա լու 2015 թվա կա նից, այլ ոչ թե թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով հրա պա րակ ված վճռից, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վում 
է, որ Երևա նի Արաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա-
սու թյան դա տա րա նի 20.02.2015 թվա կա նի վճռով Կոո պե րա տի վը ճա նաչ վել է սնանկ, և 
հայց վո րը նշա նակ վել է սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ: Հետևա բար, Կոո պե րա տի վի 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը դեռևս 2015 թվա կա նից ար դեն իսկ հնա րա վո րու թյուն 
էր ունե ցել տե ղե կա նա լու վի ճարկ վող ան շարժ գույ քե րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե-
տա կան գրան ցում նե րի հիմ քում ըն կած հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ: Ինչ վե րա բե րում է 
ստո րա դաս ատ յան նե րի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին, որ հայց վորն իր իրա վունք նե-
րի են թադր յալ խախ տում նե րի մա սին հնա րա վո րու թյուն ուներ տե ղե կա նա լու միայն իրա-
վա սու դա տա րա նի կող մից այդ հիմ քե րին իրա վա կան գնա հա տա կան տա լուց հե տո, ապա 
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դրանք չեն բխում սույն գոր ծի փաս տե րից և չեն 
կա րող հիմք հան դի սա նալ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե-
լու և վե րա կանգ նե լու հա մար այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ դա տա վա րա կան ժամ կե տի 
բաց թո ղու մը կա րող է վե րա կանգն վել, եթե հիմ նա վոր վում է, որ հայց վո րը ձեռ նար կել է 
իրե նից կախ ված բո լոր հնա րա վոր և ող ջա միտ մի ջոց նե րը հայ ցը սահ ման ված ժամ կե-
տում դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար, և դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը տե-
ղի է ունե ցել իրե նից ան կախ պատ ճառ նե րով, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում հայց վո րը, դեռևս 
2015 թվա կա նից տե ղե կաց ված լի նե լով սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման հիմ քում 
ըն կած հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, չի վի ճար կել դրանք: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայց վո րը վե րոնշ-
յալ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը փոր ձել է վի ճար կել վար-
չա կան, այ նու հետև նաև դա տա կան կար գով միայն դրանց հիմ քում ըն կած իրեն ար դեն 
իսկ հայտ նի հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ այլ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում 
հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մից իրա վա կան գնա հա տա կան տա լուց հե տո, որը 
որևէ կերպ չի կա րող գնա հատ վել որ պես հայց վո րի կող մից ձեռ նարկ ված ակ տիվ գոր-
ծո ղու թյուն ներ, որ պի սի գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցել է ստո րա դաս ատ յան նե րի կող մից: 
Հա կա ռա կը՝ հայց վորն ուներ իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց-
նե լու հա մար, մինչ դեռ ձեռ նա մուխ չի եղել վի ճար կե լու վկա յա կոչ ված վար չա կան ակ տե րը, 
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ուստիև օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րից ել նե լով պետք է զրկվի դա տա վա րա կան ժամ կե տի վե-
րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նից:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու 
բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ Կոո պե րա տի-
վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյունն ան հիմն է, քա նի որ վեր ջինս չի 
ապա ցու ցել օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում դա տա րան դի մե լու ուղ ղու թյամբ 
իրե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու և իր կամ քից ան կախ 
պատ ճառ նե րով օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու հան գա-
մանք նե րի առ կա յու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը կորց րել է Երևան քա ղա քի Գ. Հով-
սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, 
թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 հաս ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի գրան ցում ներն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր յալ վի ճարկ ման հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այ սինքն՝ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը են-
թա կա չէր բա վա րար ման, 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 դի-
տում 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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար, հետևա բար, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը չի ան դրա դառ նում վճռա բեկ բո ղո քի մյուս հիմ քե րին:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
15.03.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ակտ. բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու-
թյու նը բա վա րա րե լու մա սով վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի 
«Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա-
րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» որո շու մը:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ



750 ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ

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 տի կող մից թիվ ՎԴ/10906/05/18 վար չա կան գոր ծով  

10.11.2020 թվա կա նին կայացված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բեր յալ

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), 10.11.2020 թվա կա նին գրա վոր ըն թա ցա-
կար գով քննե լով ըստ հայ ցի «Նորք Մար Սուիթ» բնա կա րա նա շի նա րա րա կան ոչ առևտ-
րա յին սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վի (այ սու հետ՝ Կոո պե րա տիվ) սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Հով հան նես Եղ յա նի ընդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան շարժ գույ-
քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի (այ սու հետ՝ Կա դաստր), եր րորդ ան ձինք՝ Խա չա տուր 
Եր մագ յան, Ազա տու հի Եր մագ յան, Տիգ րա նու հի Եր մագ յան, Հ րաչ յա Յար մագ յան՝ Երևան 
քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 
48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ պա տաս խա-
նո ղի կող մից Տիգ րա նու հի Եր մագ յա նի, Խա չա տուր Եր մագ յա նի, Ազա տու հի Եր մագ յա-
նի և Հ րաչ յա Յար մագ յա նի ան վամբ 2011 թվա կա նին իրա կա նաց ված սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում ներն ան վա վեր ճա նա չե լու կամ վկա յա կոչ ված պե տա-
կան գրան ցում նե րի առ ոչինչ լի նե լը ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 15.03.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե-
լու մա սին» որոշ ման դեմ Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի Եր մագ յան նե րի, Հ րաչ-
յա Յար մագ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Է միլ Ամիր խան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը, նույն պա լա տի 
դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա-
րել, վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 15.03.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ 
բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ. բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սով վե-
րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու մա սին» որո շու մը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա 
Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Ս տե փան Մի քա յել յանս հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված 
որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար-
ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րա դրում ենք մեր հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման պատ ճա-
ռա բա նա կան մա սի վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես 

Եղ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի թիվ 
24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, 
թիվ 69 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մից Հ րաչ յա, Խա չա տուր, Ազա տու-
հի, Տիգ րա նու հի Եր մագ յան նե րի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե-
տա կան գրան ցում նե րը կամ ճա նա չել դրանց առ ոչինչ լի նե լը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ս. Հո վա կիմ յան) 07.11.2018 թվա կա նի որոշ-
մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Առա քել յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
03.12.2018 թվա կա նի որոշ մամբ դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր-
դու թյու նը բա վա րար վել է, և հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 15.03.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա-
րույթ ըն դու նե լու մա սին» որոշ ման՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի 
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հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սի դեմ Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ րա-
նու հի Եր մագ յան նե րի, Հ րաչ յա Յար մագ յա նի ներ կա յա ցուց չի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե-
տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու-
նե լու մա սին» որո շու մը թողն վել է օրի նա կան ուժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի 
Եր մագ յան նե րի, Հ րաչ յա Յար մագ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54րդ 
հոդ վա ծը, 72րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 80րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ և 6րդ կե տե րը, 144րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սը, չի կի րա ռել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օրեն քի 54րդ հոդ վա ծի 1ին 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.
Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով 

վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ սահ մա նել է 
նաև բաց թողն ված ժամ կետ նե րը վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն հա մա-
պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, իսկ մնա-
ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից 
հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը 
չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մի շարք որո շում նե րով ար ձա նագրվել է, որ հայց վո րը 
պետք է ապա ցու ցի, թե՝ 

1. երբ է իմա ցել իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տում նե րի մա սին և, արդ յոք նախ կի
նում չգի տեր և չէր կա րող իմա նալ այն հան գա մանք նե րի մա սին, որոն ցով նա հիմ նա վո րում 
է իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տու մը և, 

2. իմա նա լով իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախտ ման մա սին, արդ յոք օրեն քով սահ
ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց
ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լու և այն հիմ նա վո րող ապա ցույց նե
րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներն իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ, 
սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է թո ղել օրեն քով սահ ման ված դա տա վա
րա կան ժամ կետ նե րը:

Թե՛ Դա տա րա նը, թե՛ Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով վե րոգրյա լը և հար գե լի 
հա մա րե լով Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից դա տա րան դի-
մե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը, իրենց որո շում նե րի հիմ քում 
դրել են այն հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում վի ճարկ վող գրանց ման օբ յեկտ նե րի նկատ-
մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ձեռք բեր ման հիմ քե րի են թադր յալ բա ցա կա յու թյան 
վե րա բեր յալ հայց վորն իմա ցել է միայն թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տով հաս տատ ված հան գա մանք նե րից: 
Դա տա րան նե րը գտել են, որ դրանք էլ հիմք ըն դու նե լով՝ հայց վո րը վար չա կան կար գով 
վի ճար կել է պե տա կան գրան ցում նե րը և ստա ցել մեր ժում, ու եկել են այն եզ րա հանգ ման, 
որ հայց վո րի կող մից իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տում նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու-
թյամբ ձեռ նարկ վել են ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Հայց վո րը դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թողն ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման-
քը, որ նշված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան 
ակ տով ար ձա նագրվել է, որ նշված գոր ծով վի ճարկ վող և եր րորդ ան ձանց սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի գրանց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող Կոո պե րա տի վի ընդ հա նուր ժո-
ղո վի որո շում նե րը գոր ծարք ներ չեն, հետևա բար, չեն կա րող առո չինչ ճա նաչ վել: Նշ վա-
ծը նոր փաստ չէ, ինչն ըն դուն վել է նաև հայց վո րի կող մից, ուս տի ի՞նչն էր խան գա րում 
հայց վո րին դեռևս 2015 թվա կա նին, երբ նշա նակ վել էր սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ, 
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ուսում նա սի րել կա դաստ րա յին գոր ծը, վեր հա նել են թադր յալ խնդի րը և այդ հիմ քով դի-
մել դա տա րան և վի ճար կել գրան ցում նե րը: Հետևա բար, ան հիմն է Վե րա քննիչ դա տա րա-
նի նաև այն եզ րա հան գու մը, որ չնա յած սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը մաս նակ ցել 
է թիվ ԱՐԱԴ/0670/02/15 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյա նը, սա կայն դրա շրջա նակ-
նե րում չի քննարկ վել այն հար ցը, թե արդ յոք Կոո պե րա տի վի ար ձա նագ րու թյուն նե րը 
կա րող էին հա մար վել գոր ծարք ներ: Մաս նա վո րա պես՝ թե՛ վե րոնշ յալ գոր ծով, թե՛ թիվ 
ԵԱՔԴ/4825/02/16 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վի ճարկ վում էին սույն գոր ծով եր րորդ ան-
ձանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը և այդ իրա վունք նե րի 
ծագ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող Կոո պե րա տի վի ընդ հա նուր ժո ղո վի որո շում նե րը, 
հետևա բար, Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը տեղ յակ էր այն հան-
գա ման քի մա սին, որ վեր ջին նե րիս իրա վուն քը գրանց վել է այդ որո շում նե րի հի ման վրա:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ընդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել վե րա քննիչ բո ղո քի այն 
հիմ քին, որ Կոո պե րա տի վի գոր ծա դիր մարմ նի փո փո խու թյու նը չի կա րող հան գեց նել 
նրան, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի հոս քը սկսվի փո փոխ ված գոր ծա դիր մարմ նի 
նշա նա կու մից: 

Ան վի ճե լի են այն փաս տե րը, որ հայց վո րը բաց է թո ղել նաև թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.06.2018 թվա կա նին կա յաց ված դա տա կան ակ տից (օ րի նա-
կան ուժի մեջ է մտել 30.07.2018 թվա կա նին) հաշ ված եր կամս յա ժամ կե տը, մինչ դեռ դա-
տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյան մեջ 
փաս տարկ վում է, որ հայց վո րը մինչև դա տա րան դի մելն օգտ վել է վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տե րը վար չա կան կար գով բո ղո քար կե լու իր իրա վուն քից, որն էլ Վե րա քննիչ դա տա-
րա նի կող մից որակ վել է որ պես «իր են թադր յալ խախ տում նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ 
ձեռ նարկ ված ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ»: Հա կա ռա կը՝ հայց վորն ըն դա մե նը փոր ձել է ար-
հես տա կան եղա նակ նե րով վե րա կանգ նել իր՝ դա տա րան դի մե լու կորց րած իրա վուն քը: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 15.03.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց-
նել նոր դա տա կան ակտ:

3. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 31.10.2018 թվա կա նին ՀՀ վար չա կան դա տա րան է 

մուտ քագրվել Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի՝ 29.10.2018 թվա կա նին 
փոս տի մի ջո ցով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը, որով Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր-
ծով կա ռա վա րի չը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո-
ցի թիվ 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, 
թիվ 68, թիվ 69 բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մից Հ րաչ յա Յար մագ յա նի, 
Խա չա տուր, Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի Եր մագ յան նե րի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը կամ ճա նա չել դրանց առ ոչինչ լի նե լը (հա վել-
ված 1-ին, գ.թ. 2-8):

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.11.2018 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ վել է: 

Հայց վո րի կող մից կրկին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վել է բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն այն հիմ նա վո րում-
նե րով, որ թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից 
չէր կա րող տե ղե կա նալ, որ Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի թիվ 24/3 շեն քի թիվ 
2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 հաս ցե-
նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ձեռք բեր ման 
հիմ քե րը գոր ծարք ներ չեն հան դի սա նում, քա նի որ դա փաս տա կան հան գա մանք չէ, այլ 
հա մա պա տաս խան իրա վա կան հետևանք ներ առա ջաց նող իրա վա կան գնա հա տա կան, 
որն իրա վունք ուներ տա լու միայն իրա վա սու դա տա րա նը։ Հայց վորն այս իրա վա կան 
հան գա ման քի գո յու թյան մա սին իմա ցել է միայն թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում, մաս նա վո րա պես՝ 27.06.2018 թվա կա նին հրա պա րակ ված 
վճռից: Դ րա նից հե տո հայց վո րը փոր ձել է տե ղի ունե ցած իրա վա խախ տու մը վե րաց նել 
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վար չա կան կար գով, որի վե րա բեր յալ 13.09.2018 թվա կա նին գրու թյուն է ներ կա յաց րել 
Կա դաստր (հա վել ված 1-ին, գ.թ. 69-70): Մաս նա վո րա պես՝ Կոո պե րա տի վի սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը 13.09.2018 թվա կա նի գրու թյամբ Կա դաստ րից պա հան ջել է 
վե րաց նել նշված գրան ցում նե րը: Ի պա տաս խան հայց վո րի գրու թյան՝ Կա դաստ րի կող-
մից 28.09.2018 թվա կա նի գրու թյամբ հայտն վել է, որ նշված գույ քե րի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման դա դա րե ցումն առանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
նոր պե տա կան գրանց ման կա րող է իրա կա նաց վել գրանց ված իրա վունք ունե ցող սուբ-
յեկ տի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րեց նող դա տա կան ակ տի հի ման վրա (հա վել-
ված 1-ին, գ.թ. 12-13):

Դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ Հով հան նես Եղ յա նի կող մից ներ կա յաց ված՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և հայ ցա դի մումն 
ըն դուն վել է վա րույթ այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, որ Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան 
փո ղո ցի թիվ 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 
60, թիվ 68, թիվ 69 հաս ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի (ձեղ նա հար կե րի) նկատ մամբ 
սե փա կա նու թյան իրա վուն քի ձեռք բեր ման հիմ քե րի են թադր յալ բա ցա կա յու թյան վե րա-
բեր յալ իմա ցել է միայն թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան արդ-
յուն քում, մաս նա վո րա պես՝ 27.06.2018 թվա կա նին հրա պա րակ ված դա տա կան ակ տից։ 
Սույն հայ ցի հա րուց ման, մաս նա վո րա պես՝ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րի վի ճարկ ման 
հիմք են հան դի սա ցել, ի թիվս այլ նի, նաև թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված դա տա կան ակ տով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, 
որ պի սի դա տա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լով է հայց վո րը պայ մա նա վո րում վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տե րով իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախտ ման հան գա ման քը, և նշ ված 
հիմ քով է հայց վո րը վար չա կան կար գով բո ղո քար կել վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցում նե-
րը, որի արդ յուն քում տրվել է մերժ ման պա տաս խան: Ուս տիև նկա տի ունե նա լով, որ հայց-
վո րի կող մից իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տում նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ ձեռ-
նարկ վել են ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, և քա նի որ հայց վո րի կող մից բեր ված միջ նոր դու-
թյամբ նշված փաս տարկ նե րը հեր քող այլ ապա ցույց հայ ցա դի մու մին կից առ կա չէ, հայց-
վո րի միջ նոր դու թյու նը՝ բեր ված փաս տե րի և այդ փաս տե րը հիմ նա վո րող փաս տաթղ թե րի 
առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա րա նը հա մա րել է հիմ նա վոր և բա վա րար ման են թա կա: 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով եր րորդ ան ձանց վե րա քննիչ բո ղո քը, ըստ էու-
թյան հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, վե րաց նել Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի 15.03.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը 
և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ. բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա-
մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սով վե րաց նել Դա տա րա նի 03.12.2018 թվա-
կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը 
բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» որո շու մը:

Ի հիմ նա վո րումն վե րոգրյալ եզ րա հանգ ման՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը վկա յա կո չել է 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, «Մար դու 
իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 
65-րդ հոդ վա ծը, 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, ար-
դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան, ար դար և արդ յու նա վետ դա տա քննու թյան իրա վունք-
նե րի երաշ խա վոր ման մա սին ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 որո շում նե րով ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, ինչ-
պես նաև դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի և այդ իրա վուն քի ժամ կե տա յին սահ-
մա նա փա կում նե րի մա սին Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ 
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Եվ րո պա կան դա տա րան) Kreuz v. Poland (28249/95) գոր ծով 19.06.2001 թվա կա նի վճռով՝ 
52-րդ կետ, Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով 13.07.1995 թվա կա-
նի վճռով՝ 59-րդ կետ, Khalfaoui v. France (34791/97) գոր ծով 14.12.1999 թվա կա նի վճռով՝ 
36-րդ կետ, Dumitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով 12.04.2016 թվա կա նի վճռով՝ 
28-րդ կետ, Stubbings and others v. The United Kingdom (22083/93; 22095/93) գոր ծով Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճռով՝ 51-րդ և 55-րդ կե տեր, ար տա հայ տած 
իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ եզ րա հան գե լով, որ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում-
նե րի հա մա տեքս տում պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը:

Ըստ այդմ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով վար-
չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը՝ հա մա պա տաս խան հայ ցը, միա ժա մա նակ 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է այն ժամ կետ-
նե րը, որոնց ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Օրենս դի րը, 
սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ 
հա տուկ սահ մա նել է բաց թողն ված ժամ կետ նե րը վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա-
վո րու թյու նը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում, իսկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ-
նե րի ավար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա-
նը չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց:

Այս պի սով, օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և վե-
րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Ն ման միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա րար վել, 
եթե դա տա րա նը գտնի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Միևնույն ժա մա նակ, ան դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյա նը և գտ նե լով, որ բաց թողն ված ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օրենս դի րը կոնկ րետ չի նշել՝ այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա-
վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը, Վճռա բեկ դա տա-
րա նը վկա յա կո չել է բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ 
հիմ քե րի, ինչ պես նաև ան ձանց կող մից իրենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վունքն 
օրեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում իրաց նե լու վե րա բեր յալ Երևա նի քա ղա քա պե տա-
րանն ընդ դեմ Գա յա նե Մել քոն յա նի թիվ ՎԴ/0059/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի, Աշոտ Գա գի կի Հով հան նիս յա նի օրի նա կան ներ կա յա-
ցու ցիչ Գա գիկ Հով հան նիս յանն 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 թիվ ՎԴ/9439/05/12 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.10.2013 թվա կա նի, Երևա նի քա ղա քա պե-
տա րանն ընդ դեմ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 10.12.2014 թվա կա նի, Հ րաչ յա Գ րի գոր յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի և մյուս նե րի թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-
րա նի 24.12.2014 թվա կա նի, «2ԷԴ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Էդ գար Հով հան նիս յանն ընդ դեմ Երևա-
նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5086/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-
նի 15.07.2015 թվա կա նի, Ե ղեգ նու տի գյու ղա պե տա րանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Ար մա վի րի մար զա յին ստո րա-
բա ժան ման թիվ ՎԴ/0196/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2016 
թվա կա նի որո շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը և ար ձա նագ րել 
հետևյա լը. «Տվ յալ դեպ քում հայց վո րը վի ճար կել է Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 
24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 
69 հաս ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի նկատ մամբ Հ րաչ յա Յար մագ յա նի, Խա չա տուր, 
Ազա տու հի, Տիգ րա նու հի Եր մագ յան նե րի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցում նե րը: Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը հայ ցա դի մու
մին կից ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի 
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հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ և որ պես այդ միջ նոր դու թյան հիմ նա վո րում՝ նշել 
է, որ միայն թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 27.06.2018 թվա կա նին հրա պա
րակ ված վճռից հե տո է հնա րա վո րու թյուն ունե ցել տե ղե կա նա լու, որ նշված բնա կա րան նե րի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման հիմ քե րը գոր ծարք ներ չեն, որից հե տո 
փոր ձել է այդ գրան ցում նե րը վի ճար կել վար չա կան կար գով: Հայց վո րը 13.09.2018 թվա կա նին 
Կա դաստր հաս ցեագրված թիվ 18001 գրու թյամբ խնդրել է վե րաց նել վի ճարկ վող պե տա կան 
գրան ցում նե րը, սա կայն Կա դաստ րի 28.09.2018 թվա կա նի գրու թյամբ մերժ վել է հայց վո րի 
պա հանջն այն հիմ նա վոր մամբ9, որ նշված գույ քե րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան 
գրանց ման դա դա րե ցումն առանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի նոր պե տա կան գրանց ման 
կա րող է իրա կա նաց վել գրանց ված իրա վունք ունե ցող սուբ յեկ տի սե փա կա նու թյան իրա վուն
քը դա դա րեց նող դա տա կան ակ տի հի ման վրա: Դա տա րա նը, հիմ նա վոր հա մա րե լով հայց
վո րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, բա վա րա րել է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մումն ըն դու նել է վա րույթ: Վե րա քննիչ 
դա տա րա նը, մեր ժե լով վե րա քննիչ բո ղո քը, հիմ նա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա
բա նու թյուն նե րը: Ս տո րա դաս ատ յան նե րը գտել են, որ հայց վորն իր են թադր յալ իրա վունք նե
րի խախ տում նե րը վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ ձեռ նար կել է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, հետևա
բար բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու մա
սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա է բա վա րար ման: 

(...) Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ Կոո պե րա տի վի սնան
կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչն իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախտ ման, այն է՝ Երևան քա
ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, 
թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 հաս ցե նե րի բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի գրանց ման հիմ քում դրված Կոո պե րա տի վի ընդ հա նուր ժո ղո վի որո շում նե րը գոր
ծարք ներ չհան դի սա նա լու փաս տե րի վե րա բեր յալ տե ղե կա ցել է թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա
քա ցիա կան գոր ծով 27.06.2018 թվա կա նին հրա պա րակ ված վճռից հե տո, որից հե տո էլ փոր
ձել է սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը վի ճար կել վար չա կան կար գով, 
ան հիմն են, քա նի որ վե րոնշ յալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա կան ակ տի եզ րա հան գում
նե րը, այն է՝ Երևան քա ղա քի Գ. Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, 
թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 հաս ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե
րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման հիմ քում դրված Կոո պե րա տի վի ընդ
հա նուր ժո ղո վի որո շում նե րը գոր ծարք ներ չհան դի սա նա լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի եզ րա
հան գում նե րը կա տար վել են որո շա կի իրա վա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում: (...) 
վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցում նե րի հիմ քում դրվել են Կոո պե րա տի վի 30.12.2010, 17.01.2011 
թվա կան նե րի կա նո նա դրու թյուն նե րը և 18.01.2011 թվա կա նի քաղ ված քը, որոնց վե րա բեր յալ 
Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը գի տեր կամ թերևս հնա րա վո րու թյուն 
ուներ իմա նա լու 2015 թվա կա նից, այլ ոչ թե թիվ ԵԱՔԴ/1153/02/18 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
հրա պա րակ ված վճռից, քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վում է, որ Երևա նի Արաբ
կիր և Քա նա քեռ Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի 
20.02.2015 թվա կա նի վճռով Կոո պե րա տի վը ճա նաչ վել է սնանկ, և հայց վո րը նշա նակ վել է 
սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ: Հետևա բար, Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա
ռա վա րի չը դեռևս 2015 թվա կա նից ար դեն իսկ հնա րա վո րու թյուն էր ունե ցել տե ղե կա նա լու 
վի ճարկ վող ան շարժ գույ քե րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րի հիմ
քում ըն կած հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ: Ինչ վե րա բե րում է ստո րա դաս ատ յան նե րի այն 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին, որ հայց վորն իր իրա վունք նե րի են թադր յալ խախ տում նե րի 
մա սին հնա րա վո րու թյուն ուներ տե ղե կա նա լու միայն իրա վա սու դա տա րա նի կող մից այդ 
հիմ քե րին իրա վա կան գնա հա տա կան տա լուց հե տո, ապա (...) դրանք չեն բխում սույն գոր
ծի փաս տե րից և չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու հա մար այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ դա տա վա
րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը կա րող է վե րա կանգն վել, եթե հիմ նա վոր վում է, որ հայց վո րը 
ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված բո լոր հնա րա վոր և ող ջա միտ մի ջոց նե րը հայ ցը սահ ման ված 

9  Ընդգծումն իմն է։
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ժամ կե տում դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար, և դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը 
տե ղի է ունե ցել իրե նից ան կախ պատ ճառ նե րով, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում հայց վո րը, դեռևս 
2015 թվա կա նից տե ղե կաց ված լի նե լով սե փա կա նու թյան իրա վուն քի գրանց ման հիմ քում ըն
կած հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, չի վի ճար կել դրանք: 

(...) հայց վո րը վե րոնշ յալ սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը փոր ձել 
է վի ճար կել վար չա կան, այ նու հետև, նաև դա տա կան կար գով միայն դրանց հիմ քում ըն կած 
իրեն ար դեն իսկ հայտ նի հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ այլ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա
նակ նե րում հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կող մից իրա վա կան գնա հա տա կան տա լուց հե
տո, որը որևէ կերպ չի կա րող գնա հատ վել որ պես հայց վո րի կող մից ձեռ նարկ ված ակ տիվ 
գոր ծո ղու թյուն ներ, որ պի սի գնա հա տա կա նի ար ժա նա ցել է ստո րա դաս ատ յան նե րի կող մից: 
Հա կա ռա կը՝ հայց վորն ուներ իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու 
հա մար, մինչ դեռ ձեռ նա մուխ չի եղել վի ճար կե լու վկա յա կոչ ված վար չա կան ակ տե րը, ուստև 
օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րից ել նե լով պետք է զրկվի դա տա վա րա կան ժամ կե տի վե րա կանգն
ման հնա րա վո րու թյու նից:

(...) վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա
կանգ նե լու վե րա բեր յալ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյունն 
ան հիմն է, քա նի որ վեր ջինս չի ապա ցու ցել օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում դա
տա րան դի մե լու ուղ ղու թյամբ իրե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ ձեռ նար կե
լու և իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
բաց թող նե լու հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը: 

(...) Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը կորց րել է Երևան քա ղա քի Գ. 
Հով սեփ յան փո ղո ցի 24/3 շեն քի թիվ 2, թիվ 6, թիվ 10, թիվ 13, թիվ 19, թիվ 48, թիվ 49, թիվ 
54, թիվ 60, թիվ 68, թիվ 69 հաս ցե նե րում գտնվող բնա կա րան նե րի նկատ մամբ սե փա կա
նու թյան իրա վուն քի գրան ցում ներն ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա բեր յալ վի ճարկ ման հայ ցով 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Այ սինքն՝ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը են թա
կա չէր բա վա րար ման, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից» (տե՛ս Վճռա
բեկ դա տա րա նի որոշ ման 911 է ջե րը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր ներ Ռու զան նա Հա կոբ յանս, Գոռ Հա կոբ յանս և Ս տե
փան Մի քա յել յանս, հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս
նու թյան կող մից վե րը նշված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի հետ, շա րա դրում ենք 
մեր հա տուկ կար ծի քը որոշ ման նշված մա սի վե րա բեր յալ:

Գտ նում ենք, որ տվյալ դեպ քում հայց վո րի կող մից բաց չի թողն վել վի ճարկ ման 
հայց ներ կա յաց նե լու օրեն քով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը, հետևա բար 
վեր ջի նիս վրա չի կա րող դրվել իր կող մից բաց չթողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու 
միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն և նրան դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան իրա վուն քի տրա մա դրումն էլ չի կա րող կախ վա ծու թյան մեջ դրվել, ըստ էու թյան, 
առար կա յա զուրկ միջ նոր դու թյան քննարկ ման արդ յուն քում միջ նոր դու թյու նը բա վա-
րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին որո շում կա յաց նե լու դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյու նից։

Այս պես. «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն-
քի 70-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ակ տը կա րող է բո ղո քարկ վել վար չա կան կամ դա տա կան 
կար գով:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 71-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ վար չա կան բո ղո քը կա րող է բեր վել վար չա կան 
ակտն ուժի մեջ մտնե լու օր վա նից 2 ամս վա ըն թաց քում:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 73-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը բո ղոքն ըն դու նե լիս պար տա վոր է 
ստու գել բո ղո քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը նույն օրեն քի 70-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին և 
պար զել՝ արդ յոք բո ղո քը բեր վել է նույն օրեն քի 71-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կե տում:
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Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բո ղո քի վե րա բեր յալ որո շում կա յաց նե լիս 
բո ղո քը թողն վում է առանց քննարկ ման, եթե դա ներ կա յաց ված է նույն օրեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և ժամ կե տը բաց թող նե լը, նույն օրեն քի 71-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կար գով, հար գե լի չի ճա նաչ վել: 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 76րդ 
հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ քննար կե լով վար չա կան ակ տի վե րա բեր յալ բեր ված վար
չա կան բո ղո քը՝ վար չա կան մար մի նը, որն ըն դու նել է բո ղո քարկ վող վար չա կան ակ տը, իրա
վա սու է՝

ա) բա վա րա րե լու բո ղոքն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն՝ ճա նա չե լով վար չա կան 
ակտն ան վա վեր կամ առ ոչինչ կամ ըն դու նե լով նոր վար չա կան ակտ.

բ) մեր ժե լու բո ղո քը՝ վար չա կան ակ տը թող նե լով ան փո փոխ։
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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը:

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 նե րա ռում է 
նաև վար չա կան բո ղո քի վե րա բեր յալ 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 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել վի ճարկ ման հայ ցի դեպ-
քում՝ եր կամս յա ժամ կե տում՝ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հից:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան մարմ նի ըն-
դու նած ակ տը կամ ակ տը չըն դու նե լը կամ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը կամ չկա տա րե լը 
բո ղո քարկ վել է վար չա կան կար գով, նույն հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կետ նե րը հաշ-
վարկ վում են բո ղո քի վե րա բեր յալ որո շումն ուժի մեջ մտնե լուց կամ բո ղո քի քննու-
թյան հա մար սահ ման ված ժամ կետն ավարտ վե լուց հե տո։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա վո րը վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու մը, եթե լրա ցել է հայ ցա դի մում ներ-
կա յաց նե լու հա մար նույն օրենսգրքով սահ ման ված ժամ կե տը, և չի ներ կա յաց վել միջ նոր-
դու թյուն այն վե րա կանգ նե լու մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց նում 
են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը։ Նույն 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո ներ կա-
յաց ված հայ ցա դի մում նե րի ըն դու նու մը մերժ վում է նույն օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, եթե բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վար չա կան 
դա տա րա նի որոշ մամբ չեն վե րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից 
հե տո ներ կա յաց ված այլ փաս տաթղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ վե րա դարձ-
վում են դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը վե րա կանգ նե-
լու մա սին միջ նոր դու թյու նը։ Ն ման միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում է, եթե վար չա կան դա-
տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ վի ճարկ ման հայ ցա դի-
մումն օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տի պահ պան մամբ ներ կա յաց նե լը 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման նե րից մեկն է: Միևնույն 
ժա մա նակ օրենս դի րը սահ մա նել է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վե րա-
կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն՝ հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի 
պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 

Այս պի սով, օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե-
տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում 
և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված 
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դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա-
վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Ն ման միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա-
րար վել, եթե դա տա րա նը գտնի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Հարկ ենք հա մա րում ընդգ ծել, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի հոսքն 
օրենս դի րը պայ մա նա վո րել է 2 գոր ծո նով.

1. վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հով,
2. վար չա կան ակ տի վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ման արդ յուն քում բո ղո քի վե րա-

բեր յալ ըն դուն ված որո շումն ուժի մեջ մտնե լու կամ բո ղո քի քննու թյան հա մար սահ ման-
ված ժամ կետն ավարտ վե լու պա հով:

Այ սինքն՝ վի ճարկ ման հայ ցը կա րող է վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց վել եր կամս յա 
ժամ կե տում՝ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հից, իսկ եթե վար չա կան մարմ նի ըն-
դու նած ակ տը բո ղո քարկ վել է վար չա կան կար գով, ապա՝ բո ղո քի վե րա բեր յալ որո շումն 
ուժի մեջ մտնե լուց հե տո կամ բո ղո քի քննու թյան հա մար սահ ման ված ժամ կետն ավարտ-
վե լուց հե տո եր կամս յա ժամ կե տում: Ընդ որում, վար չա կան մարմ նի ըն դու նած ակ տը 
վար չա կան կար գով բո ղո քարկ ված լի նե լու դեպ քում կարևոր վում է բո ղո քի առնչու թյամբ 
վար չա կան մարմ նի դրսևո րած վար քա գի ծը: Մաս նա վո րա պես, արդ յո՞ք վար չա կան մար-
մի նը բո ղո քի վե րա բեր յալ ըն դու նել է որո շում, ցու ցա բե րել է ան գոր ծու թյուն, թե բո ղո քը 
թո ղել է առանց քննարկ ման՝ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա-
յաց ված լի նե լու և ժամ կե տը բաց թող նե լը, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կար գով, հար գե լի 
ճա նաչ ված չլի նե լու հիմ քով: 

Վե րը նշվա ծի կարևո րու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տի հաշ վարկ ման կա նո-
նը կա րող է գոր ծել միայն այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան մար մի նը.

	 քննար կե լով վար չա կան ակ տի վե րա բեր յալ բեր ված վար չա կան բո ղո քը, ըն դու-
նել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 76-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տում նշված որո շու մը, 

	 բո ղո քի քննու թյան հա մար սահ ման ված ժամ կե տում որևէ որո շում չի ըն դու նել 
(ցու ցա բե րել է ան գոր ծու թյուն)։

Մինչ դեռ, եթե վար չա կան մար մի նը «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 
վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 73-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով բո ղո քի վե րա բեր յալ որո-
շում կա յաց նե լիս բո ղո քը թող նում է առանց քննարկ ման, գտնե լով, որ այն ներ կա յաց ված 
է նույն օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և ժամ կե տը բաց թող նե լը, նույն 
օրեն քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կար գով, հար գե լի չի ճա նաչ վել, ապա ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ժամ-
կե տի հաշ վարկ ման կա նո նը չի կա րող գոր ծել, քա նի որ առ կա չի լի նի նույն հոդ վա ծով 
սահ ման ված պայ մա նը, այն է՝ բո ղո քի վե րա բեր յալ ըն դուն ված որո շում։ Նշ ված դեպ քում 
վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը պետք է հաշ վար կել ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված կա նո նով, այն է՝ 
հիմք ըն դու նե լով վար չա կան ակտն ուժի մեջ մտնե լու պա հը: 

Սույն գոր ծով գտնե լով, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր-
ծով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյունն ան հիմն է, քա նի որ վեր ջինս չի ապա ցու ցել օրեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում դա տա րան դի մե լու ուղ ղու թյամբ իրե նից կախ ված 
ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու և իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով 
օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու հան գա մանք նե րի առ-
կա յու թյու նը, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե-
լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ հայց վո րի 
միջ նոր դու թյու նը են թա կա չէր բա վա րար ման, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս դա տա-
րան նե րի կող մից: Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան 
մա սից հետևում է, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը տվյալ դեպ քում 
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հաշ վարկ վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տի կա նո նի կի րառ մամբ:

Գտ նում ենք, որ բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյան հիմ նա-
վոր վա ծու թյանն ան դրա դառ նա լուց առաջ Վճռա բեկ դա տա րա նը նախևա ռաջ պետք է 
ան դրա դառ նար հայց վո րի կող մից դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու հան գա ման-
քին, որից հե տո միայն՝ այդ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու միջ-
նոր դու թյամբ ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րին:

Տվ յալ դեպ քում ինչ պես ստո րա դաս դա տա րան նե րը, այն պես էլ Վճռա բեկ դա տա րանն 
ան տե սել են բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին հայց վո րի 
միջ նոր դու թյան մեջ նշված այն փաս տար կը, որ վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցում նե րը 
11.09.2018 թվա կա նի դի մու մով ին քը բո ղո քար կել է վար չա կան կար գով՝ պա հան ջե լով վե-
րաց նել նշված գրան ցում նե րը (հա վել ված 1-ին, գ.թ. 14), որին ի պա տաս խան Կա դաստ րի 
կող մից 28.09.2018 թվա կա նի գրու թյամբ հայտն վել է, որ նշված գույ քե րի սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման դա դա րե ցումն առանց սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
նոր պե տա կան գրանց ման կա րող է իրա կա նաց վել գրանց ված իրա վունք ունե ցող սուբ-
յեկ տի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դա դա րեց նող դա տա կան ակ տի հի ման վրա (հա վել-
ված 1-ին, գ.թ. 12-13):

Փաս տո րեն, 11.09.2018 թվա կա նի դի մու մով հա րուց վել է բո ղո քարկ ման վա րույթ, որի 
քննարկ ման արդ յուն քում Կա դաստ րի կո մի տեի ղե կա վա րի տե ղա կա լը մեր ժել է վի ճարկ-
վող պե տա կան գրան ցում նե րը վե րաց նե լու մա սին հայց վո րի բո ղո քը: Հարկ ենք հա մա-
րում ընդգ ծել, որ Կա դաստ րը ոչ թե ցու ցա բե րել է ան գոր ծու թյուն կամ «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 73-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ուժով 
բո ղո քը թո ղել առանց քննարկ ման, այլ քննար կել է այն և ըն դու նել է «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 76-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» 
կե տում նշված որո շու մը:

Ընդ որում, Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս  ար ձա նագ րել է, որ Հայց վո րը 13.09.2018 թվա-
կա նին Կա դաստր հաս ցեագրված թիվ 18-001 գրու թյամբ խնդրել է վե րաց նել վի ճարկ վող 
պե տա կան գրան ցում նե րը, սա կայն Կա դաստ րի 28.09.2018 թվա կա նի գրու թյամբ մերժ վել 
է հայց վո րի պա հան ջը (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 9-րդ  է ջը), այ սինքն՝ հայց-
վո րը սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րը փոր ձել է վի ճար կել վար չա-
կան, այ նու հետև նաև դա տա կան կար գով (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ ման 10-րդ  
է ջը), այ դու հան դերձ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը հաշ վար կե լու հա մար 
Վճռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում պետք է հիմք ըն դուն վեր ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, որի պայ ման նե րում 
սույն գոր ծով վի ճարկ ման հայ ցը Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող-
մից ՀՀ վար չա կան դա տա րան է ներ կա յաց վել օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի պահ պան-
մամբ: Մաս նա վո րա պես, սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցում նե րի վար-
չա կան կար գով բո ղո քարկ ման արդ յուն քում բո ղո քի վե րա բեր յալ մի ջամ տող վար չա կան 
ակ տը Կա դաստ րի կող մից ըն դուն վել է 28.09.2018 թվա կա նին: Սույն գոր ծի հա րուց ման 
հա մար հիմք հան դի սա ցած հայ ցա դի մու մը Կոո պե րա տի վի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա-
վա րի չը փոս տին է հանձ նել 29.10.2018 թվա կա նին, որը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում մուտ-
քագրվել է 31.10.2018 թվա կա նին, այ սինքն՝ եր կամս յա ժամ կե տում:

Վե րոգրյալ իրա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի և սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մամբ 
գտնում ենք, որ տվյալ դեպ քում հայց վո րի կող մից բաց չի թողն վել վի ճարկ ման հայ ցը դա-
տա րան ներ կա յաց նե լու ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված ժամ կե տը, հետևա բար դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու 
մա սին հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը, որ պես առար կա յա զուրկ, են թա կա չի եղել քննարկ ման: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտնում ենք, 
որ Դա տա րա նի 03.12.2018 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար-
գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու 
մա սին» որո շու մը են թա կա է վե րաց ման՝ առար կա յա զուրկ միջ նոր դու թյան քննարկ ման 
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արդ յուն քում ըն դուն ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Գտ նում ենք նաև, որ տվյալ 
դեպ քում հայց վո րին պետք է տրա մադր վի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն՝ վեր ջի նիս 
վրա չդնե լով դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց-
նե լու պար տա կա նու թյուն, քա նի որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը հայց վո րի կող մից ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան է ներ կա յաց վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տի պահ պան մամբ: 

Այս պի սով, գտնում ենք, որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը են թա կա է վե րաց ման 
սույն հա տուկ կար ծի քում նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ Ռ. Հա կոբ յան
Գ. Հա կոբ յան

Ս. Մի քա յել յան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3118/05/19 
2020թ. 

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/3118/05/19 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Կ. Ավե տիս յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

 
2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 10-ին
գրա վոր ըն թա ցա կար գով քննե լով ըստ հայ ցի Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի ընդ դեմ 

Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ՝ Քա ղա քա պե տա րան), եր րորդ անձ Ար մեն 
Չատ յա նի՝ Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի (այ սու հետ՝ Ղե կա վար) 
25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 09.09.2019 
թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» որոշ ման դեմ Գա րե գին Հա րու-
թյուն յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Է դիկ Ոս կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ղե-

կա վա րի 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Մ. Պետ րոս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

05.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե-
լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 09.09.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Ար մեն Չատ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, և Դա տա-
րա նի 05.06.2019 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու 
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վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա-
սին» որո շու մը՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ 
միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սով, վե րաց վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի ներ կա յա-
ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ար մեն Չատ յա 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 հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27րդ, 

29րդ, 54րդ, 66րդ, 72րդ 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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ չի ներ կա յաց վել ապա-

ցույց շի նա րա րու թյու նը 20.02.2019 թվա կա նին սկսե լու ժամ կե տի վե րա բեր յալ, իսկ ներ կա-
յաց ված ապա ցույց ներն ըն դա մե նը փաս տում են Ար մեն Չատ յա նի ցան կու թյու նը սկսե լու 
շի նա րա րու թյու նը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով բո ղո քին կից թղթա յին կրի չով ներ կա-
յաց ված լու սան կար նե րին, որ տեղ պատ կեր ված է ցու ցա նա կը, դրանք գնա հա տել է որ պես 
պատ շաճ ապա ցույց ներ, չնա յած այն հան գա ման քին, որ այդ լու սան կար նե րի վրա բա-
ցա կա յում է որևէ նշում լու սան կար նե րի կա տար ման ժամ կե տի վե րա բեր յալ: Հետևա բար 
պարզ չէ, թե, երբ են սկսվել շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան հի ման վրա շեն քի կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րը, քա նի որ վե րոնշ յալ լու սան կար նե րից պարզ չէ, թե դրան ցով պատ կեր-
ված ցու ցա նա կը երբ է տե ղադր վել, կամ արդ յոք այն տե ղադր վել է բո լո րի հա մար հա սա-
նե լի, տե սա նե լի վայ րում, թե՝ ոչ:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր չհան դի սա ցող 
ան ձի կող մից նշված վար չա կան ակ տով իր են թադր յալ իրա վունք նե րի խախտ ման մա սին 
տե ղե կա նա լու և են թադր յալ խախտ ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան՝ այդ թվում նաև 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վունքն իրաց նե լու գոր ծըն թացն օբ յեկ տի վո րեն են թա-
դրում է տվյալ ան ձի կող մից որո շա կի ող ջա միտ գոր ծո ղու թյուն նե րի ձեռ նար կում: 

Հետևա բար, սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի պա րա գա յում պետք է փաս տել, որ 
հայց վո րը շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամս յա 
ժամ կե տը բաց է թո ղել իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով, քա նի որ չի հան դի սա ցել վի-
ճարկ վող վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր: Նշ ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման 
վրա կա ռուց վող շեն քի՝ միայն որո շա կի մա սի հաս նե լու պայ ման նե րում, իր տան սահ-
մա նագ ծով ու շատ մոտ գտնվե լու հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ Քա ղա քա պե տա րան 
դի մե լու և 12.03.2019 թվա կա նին ստաց ված պա տաս խան գրու թյան ուսում նա սի րու թյան 
արդ յուն քում պար զե լով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի առ կա յու թյու նը, ող ջա միտ ժամ կե-
տում ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված բա վա րար մի ջոց ներ վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան 
դի մե լու ուղ ղու թյամբ: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «վե րաց նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 09.09.2019 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ «օ րի նա կան 
ուժ տալ Դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու մա սին» որոշ մա նը»:

2.1 Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Բո ղո քա բե րի այն փաս տար կը, որ Ար մեն Չատ յա նի ներ կա յաց րած լու սան կար-

նե րով և այլ ապա ցույց նե րով չի ապա ցուց վել, թե երբ են կա տար վել դրանք և արդ յոք 
շի նա րա րու թյու նը մեկ նար կել է 21.02.2019 թվա կա նին, իսկ պաս տա ռը փակց ված էր 
20.02.2019 թվա կա նին, ան հիմն է, քա նի որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով նա խա տես ված 
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շի նա րա րու թյու նը 20.02.2019 թվա կա նից սկսվե լու փաս տը հաս տատ վում է այն հան գա-
ման քով, որ 21.02.2019 թվա կա նին կազմ վել է «Հիմ քե րի հա մար բաց ված փո սո րակ նե րի և 
խ րա մու ղի նե րի զննման» ակտ, որի կազմ ման պա հին վի ճե լի հաս ցեում ար դեն իսկ փոր-
վել էին փո սո րակ նե րը և շի նու թյան հիմ քե րի խրա մու ղի նե րը:

Այն հան գա ման քը, որ պաս տա ռը փակց ված է եղել առնվազն շի նա րա րու թյան սկսե-
լուց մեկ օր առաջ, հաս տատ վում է նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տով, ուս տի դրա բա ցա-
կա յու թյան դեպ քում կա ռու ցա պա տո ղը կտու գան վեր, ին չը սույն դեպ քում տե ղի չի ունե-
ցել: Հետևա բար, հայց վո րը վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է դեռևս 
20.02.2019 թվա կա նին, քա նի որ փո ղո ցի ամ բողջ եր կայն քով փակց ված էր «Ավե լի բա րե-
կարգ Երևան» պաս տա ռը: 

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՝ առ կա է մար դու 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին 
կե տի իմաս տով, այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետևան քով թույլ է տրվել դա տա կան սխալ, 
որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
իր իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա-
վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ունի 
ան կախ և անա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա-
միտ ժամ կե տում քննու թյան իրա վունք:

«Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ոք, երբ որոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան իրա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե ղա դրան քի առնչու թյամբ 
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 հ րա պա րա կա յին դա տա քննու թյան իրա վունք:

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 քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան անձ 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 ինք նա 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 նա դրու-
թյամբ (...), մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ իրա վա կան ակ տե րով 
ամ րագրված իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, եթե խո չըն դոտ ներ են հա-
րուց վել այդ իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար, չեն ապա հով-
վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ իրա վունք նե րի իրա կա նաց ման հա մար, սա կայն դրանք 
պետք է ապա հով վեին Սահ մա նա դրու թյան, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի, օրեն քի կամ այլ 
իրա վա կան ակ տի ուժով (...):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց-
նում են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը։ 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րի ըն դու նու մը մերժ վում է նույն օրենսգրքի 80-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, եթե բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը 
վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ չեն վե րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի 
ավար տից հե տո ներ կա յաց ված այլ փաս տաթղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ 
վե րա դարձ վում են դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված 
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դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա-
վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը։ Ն ման միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում 
է, եթե վար չա կան դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել վի ճարկ ման հայ ցի դեպ-
քում՝ եր կամս յա ժամ կե տում՝ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հից:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, մի շարք որո շում նե րով (10.12.2013 թվա կա նի 
թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 և այլն) ան դրա դառ նա լով ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան, ար-
դար և արդ յու նա վետ դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի երաշ խա վոր ման սահ մա նա դրա-
կան իրա վա չա փու թյան խնդիր նե րին, ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 
դա տա վա րա կան որևէ առանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել 
կամ կան խել դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի արդ յու նա վետ իրաց ման հնա րա վո րու թյու նը, 
իմաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
իրա վուն քը կամ դրա իրաց ման ար գելք հան դի սա նալ, ըն թա ցա կար գա յին որևէ առանձ-
նա հատ կու թյուն չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ երաշ խա վոր-
ված դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմ նա վո րում, դա տա-
րա նի (ար դա րա դա տու թյան) մատ չե լիու թյու նը կա րող է ունե նալ որո շա կի սահ մա նա փա-
կում ներ, որոնք չպետք է խա թա րեն այդ իրա վուն քի բուն էու թյու նը:

Թեև դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վունքն ուղ ղա կիո րեն ամ րագրված չէ Կոն վեն-
ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծում, սա կայն Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու-
հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) այն ճա նա չել է որ պես ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն-
քի ան բա ժա նե լի տարր: Այս պես, Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից դա տա րա նի մատ չե-
լիու թյան իրա վուն քի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված կա յուն նա խա դե պա յին իրա վուն քի հա մա-
ձայն՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը երաշ խա վո րում է ան ձի իրա վունք նե 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՝ դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու իրա վուն-
քը, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս օգտ վե լու Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում 
նա խա տես ված մյուս երաշ խիք նե րից: Դա տա կան վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կա յին 
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 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 Kreuz v. 
Poland (28249/95) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, 52րդ կետ): 
Մինչ դեռ Եվ րո պա կան դա տա րա նի տե սանկ յու նից՝ դա տա րա նի իրա վուն քը բա ցար ձակ 
չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր-
վում են, քա նի որ մատ չե լիու թյան իրա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող-
մից որո շա կի կար գա վո րում ներ, և այս առու մով պե տու թյու նը որո շա կի հա յե ցո ղա կան 
լիա զո րու թյուն ունի: Սա կայն դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը 
պետք է իրա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զրկի ան ձին մատ չե լիու թյան իրա վուն-
քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ իրա վուն քի բուն էու թյու նը (տե՛ս Tolstoy 
Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 13.07.1995 
թվա կա նի վճի ռը, 59րդ կետ): Ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 
իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ-
վա ծի հետ, եթե այն չի հե տապն դում իրա վա չափ նպա տակ, և եթե առ կա չէ ող ջա միտ 
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հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև՝ հա-
մա չա փու թյան առու մով (տե՛ս Khalfaoui v. France (34791/97) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա
նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 36րդ կետ): Մեկ այլ վճռով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, 
որ դա տա րա նի մատ չե լիու թյունն օրենս դրա կան կար գա վո րում նե րի առար կա է, և դա տա-
րան նե րը պար տա վոր են կի րա ռել դա տա վա րա կան հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը՝ խու-
սա փե լով ինչ պես գոր ծի ար դա րա ցի քննու թյա նը խո չըն դո տող ավե լորդ ձևա կա նու թյուն-
նե րից (ֆոր մա լիզ մից), այն պես էլ չա փա զանց ճկուն մո տե ցու մից, որի դեպ քում օրեն քով 
սահ ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րը կկորց նեն իրենց նշա նա կու թյու նը: Ըստ Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի՝ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քը խա թար վում է այն դեպ-
քում, երբ օրենս դրա կան նոր մե րը դա դա րում են ծա ռա յել իրա վա կան որո շա կիու թյան ու 
ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ իրա կա նաց ման նպա տակ նե րին և խո չըն դո տում են ան-
ձին հաս նել իրա վա սու դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյա նը (տե՛ս Du
mitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 12.04.2016 թվա կա նի 
վճի ռը, 28րդ կետ):

Ան դրա դառ նա լով դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ժամ կե տա յին սահ մա նա փա կում նե-
րին՝ Եվ րո պա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ներ պե-
տա կան օրենս դրու թյամբ սահ ման ված այդ պի սի սահ մա նա փա կում նե րը հե տապն դում են 
որո շա կի կարևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես՝ իրա վա կան որո շա կիու թյան երաշ խա-
վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց հայ ցե րից: Ըստ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ նմա նա տիպ հայ ցե րի դեպ քում դժվար կլի նի կան խել անար-
դա րու թյու նը, որը կա րող է առա ջա նալ, եթե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել հե ռա-
վոր անց յա լում տե ղի ունե ցած իրա դար ձու թյուն ներ այն պի սի ապա ցույց նե րի հի ման վրա, 
որոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան՝ բա վա կա նա չափ ժա մա նա-
կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Եվ րո պա կան դա տա րա նը գտել է, որ ժամ կե տա-
յին սահ մա նա փա կում նե րի առու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հա յե ցո ղա կան լիա զո րու-
թյուն ունեն որո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լիու թյունն ինչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի 
(տե՛ս Stubbings and others v. The United Kingdom (22083/93, 22095/93) գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, 51րդ և 55րդ կե տեր):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա-
մա տեքս տում պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով վար չա կան դա-
տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը՝ հա մա պա տաս խան հայ ցը, միա ժա մա նակ ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է այն ժամ կետ նե րը, 
որոնց ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Օրենս դի րը, սահ-
մա նե լով վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ հա-
տուկ սահ մա նել է բաց թողն ված ժամ կետ նե րի վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու-
թյու նը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ-
քում, իսկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի 
ավար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի 
քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց:

Այս պի սով, օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և 
վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
իրա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Ն ման միջ նոր դու թյու նը կա րող է 
բա վա րար վել, եթե դա տա րա նը գտնի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ-
ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա-
կու թյու նից հետևում է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օրենս-
դի րը կոնկ րետ չի նշել՝ այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող-
նե լով դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած 
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որոշ մամբ գտել է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քե րը պայ մա նա-
կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի՝ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ:

Օբ յեկ տիվ հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րա յին դեպ քե րը՝ տա րե րա յին 
աղետ նե րը, ինչ պես նաև ար տա կարգ իրա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ՝ ան ձանց կամ քից 
ան կախ հիմ քե րով առա ջա ցող պատ ճառ նե րը: Սուբ յեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է 
ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ ված և գործ նա կա նում ավե լի եր կար ժա մա նակ 
պա հան ջող ող ջա միտ խնդիր նե րի լուծ մամբ, առանց որի անհ նար է դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օրի նակ՝ երբ ֆի զի կա կան ան ձը զրկված է դա տա կան պրո ցե սին 
մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ապա հո վե լու հնա րա վո րու-
թյու նից՝ եր կա րատև հի վան դու թյան պատ ճա ռով:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր դեպ քե-
րում էլ, բա ցի ֆորս մա ժո րա յին իրա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե-
տը հար գե լի հա մա րե լու հա մար ընդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ապա-
ցու ցել, որ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված 
ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լու 
և այն հիմ նա վո րող ապա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է 
թո ղել օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը (տե՛ս Երևա նի քա ղա քա պե
տա րանն ընդ դեմ Գա յա նե Մել քոն յա նի թիվ ՎԴ/0059/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ ման շրջա նակ նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան-
ձինք իրենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն քից կա րող են օգտ վել օրեն քով սահ-
ման ված ժամ կետ նե րում, և որ պես զի վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու լի նի գոր ծա դրե-
լու օրեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն նե րը կոնկ րետ իրա վա կան վեճն ըստ էու թյան 
լու ծե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է եր կու պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյուն, առա-
ջին՝ հա մա պա տաս խան հայ ցի առ կա յու թյուն, երկ րորդ՝ հայ ցի ներ կա յա ցում վար չա կան 
դա տա րան՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքով սահ ման ված ժամ կետ նե րում: 
Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու դեպ քում երկ րորդ պայ մանն ապա հով ված 
կա րող է հա մար վել միայն կոնկ րետ վար չա կան գոր ծում բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի վե րա կանգն ման բա վա րար ված միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, 
իսկ մնա ցած դեպ քե րում ան ձը չի կա րող օգտ վել դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վուն-
քից, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու չէ գոր ծա դրե լու օրեն քով վար չա կան դա-
տա րա նի հա մար նա խա տես ված լիա զո րու թյուն նե րը (տե՛ս Աշոտ Գա գի կի Հով հան նիս յա նի 
օրի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Հով հան նիս յանն 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 թիվ 
ՎԴ/9439/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.10.2013 թվա կա նի որո շու մը, 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար
չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 10.12.2014 թվա կա նի որո շու մը, Հ րաչ յա Գ րի գոր յանն 
ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի և մյուս նե րի թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի որո շու մը, «2ԷԴ» ՓԲԸի տնօ րեն Էդ գար Հով հան
նիս յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5086/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 
վճռա բեկ դա տա րա նի 15.07.2015 թվա կա նի որո շու մը, Ե ղեգ նու տի գյու ղա պե տա րանն ընդ դեմ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Ար մա վի րի 
մար զա յին ստո րա բա ժան ման թիվ ՎԴ/0196/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա
նի 30.03.2016 թվա կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը 26.04.2019 թվա կա նին 
հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ պա հան ջե լով ան վա վեր ճա նա չել Ղե կա վա րի 
կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրված թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը (հա-
վել ված, գ. թ. 2-23):

Միա ժա մա նակ, Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց րել է բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն, 
որով հայտ նել է, որ Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նը (նախ կին սե փա կա նա տե րը) իրա զեկ վել է 



ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 767

25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան վե րա բեր յալ միայն 
07.03.2019 թվա կա նի Ղե կա վա րի գրու թյամբ, որը վեր ջի նիս կող մից ստաց վել է 12.03.2019 
թվա կա նին, ին չը հա վաստ վում է փոս տա յին ծրա րով (հա վել ված, գ. թ. 54-57):

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.05.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Գա րե գին Հա րու թյուն յա-
նի հայ ցա դի մու մը՝ Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/25-23 շի նա րա րա կան 
թույլտ վու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վե րա դարձ վել է այն պատ ճա ռա-
բա նու թյամբ, որ ներ կա յաց ված չէ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը կամ դրա պատ ճե նը (հա-
վել ված, գ.թ. 24-25): Դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Գա րե գին Հա րու թյուն-
յա նի՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու-
թյու նը բա վա րար վել է և կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ այն 
հիմ նա վո րում նե րով, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի վե րա բեր յալ հայց վորն իրա զեկ վել 
է Ղե կա վա րի 07.03.2019 թվա կա նի գրու թյու նից, որը ստաց վել է 12.03.2019 թվա կա նին, 
և այդ պա հից սկսած եր կամս յա ժամ կե տում՝ 26.04.2019 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ-
կա յաց րել դա տա րան, այ սինքն՝ իրա զեկ վե լու պա հից եր կամս յա ժամ կե տում ձեռ նա մուխ է 
եղել իր իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը (հա վել ված, գ. թ. 62-64): 

Դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի մեկ այլ որոշ մամբ Ար մեն Չատ յա նը սույն գոր ծով 
ներգ րավ վել է որ պես եր րորդ անձ (հա վել ված, գ. թ. 65-66): 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ար մեն Չատ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ վի ճա հա րույց վար չա կան ակ տով կա ռու ցա պատ ման են թա կա՝ Երևա-
նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեի շի նու-
թյան հարևա նու թյամբ գտնվող Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 
10) փո ղո ցի թիվ 17/1 հաս ցեի գույ քի նկատ մամբ հայց վո րի սե փա կա նու թյան իրա վուն քը 
ծա գել է 27.03.2019 թվա կա նից՝ Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի և Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի 
միջև 22.03.2019 թվա կա նին կազմ ված նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման վրա: Մինչ-
դեռ վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ուժի մեջ է մտել մինչև սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
ձեռք բե րե լը, ին չը նշա նա կում է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման տե-
սանկ յու նից առանց քա յին է ոչ թե վար չա կան ակ տի մա սին հայց վո րի իրա զեկ ված լի նե լու 
պա հը, այլ նվի րա տու Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի իրա զեկ ված լի նե լու պա հը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի վե րա բեր յալ Ար մե-
նու հի Հա րու թյուն յանն իրա զեկ ված էր ավե լի վաղ, քան հայց վո րը վկա յա կո չել է իր միջ-
նոր դու թյան մեջ: Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ Ար մեն Չատ յա նի 
կող մից պահ պան վել է հա մա պա տաս խան պաս տառ-վա հա նա կը տե ղադր ված լի նե լու 
պա հան ջը, որը հիմ նա վոր վում է վե րա քննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված լու սան կար նե-
րի հա մա կարգ չա յին պատ ճեն նե րով: Վե րա քննիչ դա տա րա նը նաև նշել է, որ շի նա րա րու-
թյան իրա կա նաց ման սկզբնա ժամ կե տի վե րա բեր յալ Քա ղա քա պե տա րան ներ կա յաց ված 
հա մա պա տաս խան դի մու մի վե րա բեր յալ ծա նուց մամբ հիմ նա վոր վում է, որ շի նա րա րու-
թյու նը փաս տա ցի սկսված է եղել 21.02.2019 թվա կա նից՝ նույն թվա կա նի փետր վա րի 20-ից 
շինհ րա պա րա կում պաս տառ-վա հա նակ տե ղադր ված լի նե լու պայ ման նե րում: Հետևա-
բար Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ շի նա րա րու թյան, ինչ պես նաև շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան մա սին Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նը, հետևա պես նաև հայց վորն իրա զեկ-
ված են եղել 21.02.2019 թվա կա նից:

Մինչ դեռ վկա յա կոչ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով 
սույն վար չա կան գոր ծի փաս տե րին և Վե րա քննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե-
րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նին Ար մեն 
Չատ յա նին տրվել է թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը՝ Երևա նի Կենտ րոն 
վար չա կան շրջա նի Այ գես տան 10-րդ փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեում բնա կե լի տան կա ռուց-
ման հա մար (հա վել ված, գ.թ. 45-46): Սույն գոր ծով Ղե կա վա րի տե ղա կա լի կող մից ի 
պա տաս խան Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի 05.03.2019 թվա կա նի դի մու մի հայտն վել է, որ 
Այ գես տան 10-րդ փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեում իրա կա նաց վում է բնա կե լի տան կա ռուց ման 
աշ խա տանք ներ՝ Ղե կա վա րի 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ-
վու թյան հա մա ձայն (հա վել ված, գ.թ. 47): 
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Վճռա բեկ դա տա րա նը, գնա հա տե լով սույն գոր ծի փաս տե րը, գտնում է, որ Վե րա-
քննիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ առանց քա յին է նվի րա տու Ար մե-
նու հի Հա րու թյուն յա նի իրա զեկ ված լի նե լու պա հը, իսկ վեր ջինս վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տի մա սին իրա զեկ վել էր ավե լի վաղ, հիմ նա վոր չէ և չի բխում սույն գոր ծում առ կա 
ապա ցույց նե րից:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայց վո րի պնդմամբ 
վեր ջինս վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է ի պա տաս խան Ար մե նու-
հի Հա րու թյուն յա նի դի մու մի՝ Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 թվա կա նի գրու թյու նը 
12.03.2019 թվա կա նին ստա նա լուց հե տո, որով հայտն վել է, որ վի ճե լի հաս ցեում բնա կե-
լի տան կա ռուց ման աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վում են Ար մեն Չատ յա նին Ղե կա վա րի 
կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրված թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման 
վրա: Այ սինքն՝ հայց վո րի պնդմամբ վեր ջինս Ար մեն Չատ յա նին տրա մադր ված շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյան առ կա յու թյան մա սին տե ղե կա ցել է վե րոնշ յալ գրու թյու նից: Մ յուս 
կող մից սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րով չի հաս տատ վում, որ հայց վո րը վի ճարկ-
վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին իմա ցել է ավե լի վաղ: Վճռա բեկ դա տա րա-
նը գտնում է, որ հա կա ռա կը հա վաս տող ապա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում 
հայց վո րի հայտ նած տվյա լը՝ վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին իր իրա-
զեկ ման ժա մա նա կի վե րա բեր յալ, պետք է հա մա րել հա վաս տի:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
այն փաս տարկ նե րին, որ գոր ծում առ կա լու սան կար նե րի հա մա կարգ չա յին պատ ճեն նե-
րից երևում է, որ Ար մեն Չատ յա նի կող մից պահ պան վել են «Շի նա րա րա կան ար տա դրու-
թյան կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի 14.01.2008 թվա կա նի թիվ 07-Ն հրա մա նով հաս տատ ված 
կար գի պա հանջ նե րը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Քա ղա-
քա պե տա րան ներ կա յաց ված՝ շի նա րա րու թյան սկսման մա սին դի մու մի գրանց ման վե-
րա բեր յալ ծա նուց մամբ և հա մա պա տաս խան պաս տառ-վա հա նա կը տե ղադր ված լի նե լու 
վե րա բեր յալ լու սան կար նե րի հա մա կարգ չա յին պատ ճեն նե րով չի հիմ նա վոր վում այն հան-
գա ման քը, թե փաս տա ցի երբ է տե ղադր վել հա մա պա տաս խան պաս տառ-վա հա նա կը, 
որը հնա րա վո րու թյուն կտար հայց վո րին առնվազն տե ղե կա նա լու վի ճարկ վող վար չա կան 
ակ տի գո յու թյան մա սին: Ինչ վե րա բե րում է կա ռու ցա պա տո ղի կող մից շի նա րա րու թյու նը 
սկսե լուն, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, դա դեռևս չի փաս տում այն մա սին, որ 
հայց վո րը պետք է ան պայ մա նո րեն եզ րա կաց ներ, որ Ղե կա վա րի կող մից Ար մեն Չատ յա-
նին 25.12.2018 թվա կա նին տրա մադր վել է թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը, 
որով վեր ջի նիս տրվել է իրա վունք՝ վի ճե լի հաս ցեում բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու հա մար:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 
թվա կա նի պա տաս խան գրու թյու նից հե տո է միայն Գա րե գին Հա րու թյուն յանն իրա զեկ-
վել, որ Ար մեն Չատ յա նին Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրա մադր վել է թիվ 
23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի Այ գես-
տան 10-րդ փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեում շի նա րա րու թյուն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով, 
որով խախտ վում են կամ կա րող են խախտ վել հայց վո րի իրա վունք նե րը: Այ սինքն՝ Գա-
րե գին Հա րու թյուն յա նը մինչև 12.03.2019 թվա կա նը տե ղե կաց ված չէր վար չա կան ակ տի 
գո յու թյան մա սին, հետևա բար վեր ջինս, չհան դի սա նա լով վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր, 
վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով և այդ մա-
սին իրա զեկ վե լուց հե տո եր կու ամս վա ըն թաց քում՝ 26.04.2019 թվա կա նին, վի ճարկ ման 
հայ ցով դի մել է դա տա րան: Ն ման պայ ման նե րում դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի բաց-
թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր 
բա վա րար ման, ին չի կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը կա յաց րել է իրա վա չափ դա տա կան 
ակտ, որ պի սի հան գա մանքն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից: 

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րը նշված 
պատ ճա ռա բա նու 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 դի-
տում 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 րա քննիչ դա տա րա նի որո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
09.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց նել 
նոր դա տա կան ակտ. ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի «Բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու 
և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» որո շու մը թող նել ան փո փոխ:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԾԻՔ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 
 վարչա կան պա լա տի կող մից թիվ ՎԴ/3118/05/19 վար չա կան գոր ծով  

10.11.2020 թվականին կայացված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բեր յալ

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), 10.11.2020 թվա կա նին գրա վոր ըն թա-
ցա կար գով քննե լով ըստ հայ ցի Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա-
պե տա րա նի (այ սու հետ՝ Քա ղա քա պե տա րան), եր րորդ անձ Ար մեն Չատ յա նի՝ Երևա նի 
Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի (այ սու հետ՝ Ղե կա վար) 25.12.2018 թվա կա նի 
թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 09.09.2019 թվա կա նի «Վե-
րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» որոշ ման դեմ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի ներ-
կա յա ցու ցիչ Է դիկ Ոս կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը, նույն պա լա տի դա տա վոր նե րի ընդ-
հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյամբ որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, վե րաց նել ՀՀ 
վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 09.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա-
րա րե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ. ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
05.06.2019 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե-
րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» 
որո շու մը թող նել ան փո փոխ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ռու զան նա Հա-
կոբ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով վե րը նշված որոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր-
նե րի մե ծա մաս նու թյան ար տա հայ տած կար ծի քի հետ, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 12-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա սե րով, շա րա դրում եմ իմ 
հա տուկ կար ծի քը նշված որոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սի վե րա բեր յալ:

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ղե-

կա վա րի 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը: 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Մ. Պետ րոս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

05.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե-
լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 09.09.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Ար մեն Չատ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, և Դա տա րա նի 
05.06.2019 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա-
բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» որո-
շու մը՝ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու-
թյու նը բա վա րա րե լու մա սով, վե րաց վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի ներ կա յա-
ցու ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ար մեն Չատ յա նը:

2. Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ
յալ հիմ նա վո րում նե րով

Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 27-
րդ, 29-րդ, 54-րդ, 66-րդ, 72-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 րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել այն հան գա ման քը, որ չի ներ կա յաց վել ապա-

ցույց շի նա րա րու թյու նը 20.02.2019 թվա կա նին սկսե լու ժամ կե տի վե րա բեր յալ, իսկ ներ կա-
յաց ված ապա ցույց ներն ըն դա մե նը փաս տում են Ար մեն Չատ յա նի ցան կու թյու նը սկսե լու 
շի նա րա րու թյու նը:
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Վե րա քննիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով բո ղո քին կից թղթա յին կրի չով ներ կա-
յաց ված լու սան կար նե րին, որ տեղ պատ կեր ված է ցու ցա նա կը, դրանք գնա հա տել է որ պես 
պատ շաճ ապա ցույց ներ, չնա յած այն հան գա ման քին, որ այդ լու սան կար նե րի վրա բա-
ցա կա յում է որևէ նշում լու սան կար նե րի կա տար ման ժամ կե տի վե րա բեր յալ: Հետևա բար 
պարզ չէ, թե, երբ են սկսվել շի նա րա րա կան թույլտ վու թյան հի ման վրա շեն քի կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րը, քա նի որ վե րոնշ յալ լու սան կար նե րից պարզ չէ, թե դրան ցով պատ կեր-
ված ցու ցա նա կը երբ է տե ղադր վել, կամ արդ յոք այն տե ղադր վել է բո լո րի հա մար հա սա-
նե լի, տե սա նե լի վայ րում, թե՝ ոչ:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր չհան դի սա ցող 
ան ձի կող մից նշված վար չա կան ակ տով իր են թադր յալ իրա վունք նե րի խախտ ման մա սին 
տե ղե կա նա լու և են թադր յալ խախտ ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան՝ այդ թվում նաև 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վունքն իրաց նե լու գոր ծըն թացն օբ յեկ տի վո րեն են թա-
դրում է տվյալ ան ձի կող մից որո շա կի ող ջա միտ գոր ծո ղու թյուն նե րի ձեռ նար կում: 

Հետևա բար, սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րի պա րա գա յում պետք է փաս տել, որ 
հայց վո րը շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամս յա 
ժամ կե տը բաց է թո ղել իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով, քա նի որ չի հան դի սա ցել վի-
ճարկ վող վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր: Նշ ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան հի ման 
վրա կա ռուց վող շեն քի՝ միայն որո շա կի մա սի հաս նե լու պայ ման նե րում, իր տան սահ-
մա նագ ծով ու շատ մոտ գտնվե լու հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ Քա ղա քա պե տա րան 
դի մե լու և 12.03.2019 թվա կա նին ստաց ված պա տաս խան գրու թյան ուսում նա սի րու թյան 
արդ յուն քում պար զե լով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի առ կա յու թյու նը, ող ջա միտ ժամ կե-
տում ձեռ նար կել է իրե նից կախ ված բա վա րար մի ջոց ներ վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան 
դի մե լու ուղ ղու թյամբ: 

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «Վե րաց նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 09.09.2019 թվա կա նի որո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ՝ «օ րի նա կան 
ուժ տալ Դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ 
ըն դու նե լու մա սին» որոշ մա նը»:

2.1. Եր րորդ անձ Ար մեն Չատ յա նի վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո րին իրա վունք է տրված պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ 

կամ մաս նա կիո րեն վե րաց նե լու մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, որ պի սի հայ ցը ներ կա-
յաց նե լու հա մար սահ ման ված է եր կամս յա ժամ կետ, որի հաշ վար կը սկսվում է վար-
չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հից: Հետևա բար, նշված ժամ կե տը բաց թող նե լով՝ 
անձն այլևս կորց նում է այդ ժամ կե տով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րե լու, այն է՝ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու իր իրա վուն քը: Ան ձի կող մից ժամ կե տի 
բաց թողն ման պատ ճա ռը կա րող է հա մար վել հար գե լի միայն այն դեպ քում, երբ առ կա 
է այն պի սի իրա վի ճակ, որի հետևան քով վեր ջինս օբ յեկ տի վո րեն զրկված էր օրեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում հայց ներ կա յաց նե լու իրա կան որևէ հնա րա վո րու թյու նից, որ-
պի սի հան գա մանքն էլ պետք է ապա ցու ցի հենց այդ դա տա վա րա կան ժամ կե տի վե րա-
կանգ նում հայ ցո ղը՝ ներ կա յաց նե լով հա մա պա տաս խան ապա ցույց ներ, որը տվյալ դեպ-
քում չի կա տար վել: 

3. Հա տուկ կար ծի քի հիմ նա վո րում նե րը
Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը 26.04.2019 թվա կա նին 

հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա տա րան՝ պա հան ջե լով ան վա վեր ճա նա չել Ղե կա վա րի 
կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրված թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը (հա-
վել վա ծի գ. թ. 2-23):

Միա ժա մա նակ, Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց րել է բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյուն, 
որով հայտ նել է, որ Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նը (նախ կին սե փա կա նա տե րը) իրա զեկ վել 
է 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան վե րա բեր յալ միայն 
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07.03.2019 թվա կա նի Ղե կա վա րի գրու թյամբ, որը վեր ջի նիս կող մից ստաց վել է 12.03.2019 
թվա կա նին, ին չը հա վաստ վում է փոս տա յին ծրա րով (հա վել վա ծի գ. թ. 54-57):

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր Ռ. Ազ րո յան) 03.05.2019 թվա կա նի որոշ մամբ 
Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի հայ ցա դի մու մը՝ Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 
23/25-23 շի նա րա րա կան թույլտ վու թյունն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վե րա-
դարձ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ ներ կա յաց ված չէ վի ճարկ վող վար չա կան ակ-
տը կամ դրա պատ ճե նը (հա վել վա ծի գ.թ. 24-25):

Դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի՝ բաց թողն-
ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա վա-
րար վել է և կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ այն հիմ նա վո րում-
նե րով, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի վե րա բեր յալ հայց վորն իրա զեկ վել է Ղե կա վա րի 
07.03.2019 թվա կա նի գրու թյու նից, որը ստաց վել է 12.03.2019 թվա կա նին, և այդ պա հից 
սկսած եր կամս յա ժամ կե տում՝ 26.04.2019 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դա-
տա րան, այ սինքն՝ իրա զեկ վե լու պա հից եր կամս յա ժամ կե տում ձեռ նա մուխ է եղել իր իրա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը (հա վել վա ծի գ. թ. 62-64): 

Դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի մեկ այլ որոշ մամբ Ար մեն Չատ յա նը սույն գոր ծով 
ներգ րավ վել է որ պես եր րորդ անձ (հա վել վա ծի գ. թ. 65-66): 

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ար մեն Չատ յա նի վե րա քննիչ բո ղո քը, 
պատ ճա ռա բա նել է, որ վի ճա հա րույց վար չա կան ակ տով կա ռու ցա պատ ման են թա կա՝ 
Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեի 
շի նու թյան հարևա նու թյամբ գտնվող Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ-
գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/1 հաս ցեի գույ քի նկատ մամբ հայց վո րի սե փա կա նու թյան իրա-
վուն քը ծա գել է 27.03.2019 թվա կա նից՝ Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի և Գա րե գին Հա րու-
թյուն յա նի միջև 22.03.2019 թվա կա նին կազմ ված նվի րատ վու թյան պայ մա նագ րի հի ման 
վրա: Մինչ դեռ վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ուժի մեջ է մտել մինչև սե փա կա նու թյան 
իրա վուն քի ձեռք բե րե լը, ին չը նշա նա կում է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի հաշ վարկ-
ման տե սանկ յու նից առանց քա յին է ոչ թե վար չա կան ակ տի մա սին հայց վո րի իրա զեկ ված 
լի նե լու պա հը, այլ նվի րա տու Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի իրա զեկ ված լի նե լու պա հը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի վե րա բեր յալ Ար մե-
նու հի Հա րու թյուն յանն իրա զեկ ված էր ավե լի վաղ, քան հայց վո րը վկա յա կո չել է իր միջ-
նոր դու թյան մեջ: Բա ցի այդ, Վե րա քննիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ Ար մեն Չատ յա նի 
կող մից պահ պան վել է հա մա պա տաս խան պաս տառ-վա հա նա կը տե ղադր ված լի նե լու 
պա հան ջը, որը հիմ նա վոր վում է վե րա քննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված լու սան կար նե-
րի հա մա կարգ չա յին պատ ճեն նե րով: Վե րա քննիչ դա տա րա նը նաև նշել է, որ շի նա րա րու-
թյան իրա կա նաց ման սկզբնա ժամ կե տի վե րա բեր յալ Քա ղա քա պե տա րան ներ կա յաց ված 
հա մա պա տաս խան դի մու մի վե րա բեր յալ ծա նուց մամբ հիմ նա վոր վում է, որ շի նա րա րու-
թյու նը փաս տա ցի սկսված է եղել 21.02.2019 թվա կա նից՝ նույն թվա կա նի փետր վա րի 20-ից 
շինհ րա պա րա կում պաս տառ-վա հա նակ տե ղադր ված լի նե լու պայ ման նե րում: Հետևա-
բար Վե րա քննիչ դա տա րա նը գտել է, որ շի նա րա րու թյան, ինչ պես նաև շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան մա սին Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նը, հետևա պես նաև հայց վորն իրա զեկ-
ված են եղել 21.02.2019 թվա կա նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը որո շել է վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, վե րաց նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 09.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» որո շու մը և 
կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ. ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 05.06.2019 թվա կա նի «Բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու թյու նը բա-
վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» որո շու մը թող նել ան փո փոխ:

Ի հիմ նա վո րումն վե րոգրյալ եզ րա հանգ ման՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը վկա յա կո չել է 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, «Մար-
դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը, 65-րդ հոդ վա ծը, 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 
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ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան, ար դար և արդ յու նա վետ դա տա քննու թյան իրա-
վունք նե րի երաշ խա վոր ման մա սին ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 10.12.2013 թվա կա-
նի թիվ ՍԴՈ-1127, 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192, 
16.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1220, 26.06.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1222, 10.03.2016 թվա-
կա նի թիվ ՍԴՈ-1257 որո շում նե րով ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը, ինչ պես 
նաև դա տա րա նի մատ չե լիու թյան իրա վուն քի և այդ իրա վուն քի ժամ կե տա յին սահ մա նա-
փա կում նե րի մա սին Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո-
պա կան դա տա րան) Kreuz v. Poland (28249/95) գոր ծով 19.06.2001 թվա կա նի վճռով՝ 52-
րդ կետ, Tolstoy Miloslavsky v. The United Kingdom (18139/91) գոր ծով 13.07.1995 թվա կա նի 
վճռով՝ 59-րդ կետ, Khalfaoui v. France (34791/97) գոր ծով 14.12.1999 թվա կա նի վճռով՝ 36-րդ 
կետ, Dumitru Gheorghe v. Romania (33883/06) գոր ծով 12.04.2016 թվա կա նի վճռով՝ 28-րդ 
կետ, Stubbings and others v. The United Kingdom (22083/93; 22095/93) գոր ծով Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճռով՝ 51-րդ և 55-րդ կե տեր, ար տա հայ տած իրա-
վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ եզ րա հան գե լով, որ վե րը նշված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի 
հա մա տեքս տում պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը:

Ըստ այդմ՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով վար-
չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը՝ հա մա պա տաս խան հայ ցը, միա ժա մա նակ, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է այն ժամ կետ-
նե րը, որոնց ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան: Օրենս դի րը, 
սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ 
հա տուկ սահ մա նել է բաց թողն ված ժամ կետ նե րը վե րա կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա-
վո րու թյու նը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում, իսկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար ամ րագ րել, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ-
նե րի ավար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա-
նը չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց:

Այս պի սով, օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և վե-
րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Ն ման միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա րար վել, 
եթե դա տա րա նը գտնի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Միևնույն ժա մա նակ, ան դրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա կու թյա նը և գտ նե լով, որ բաց թողն ված ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օրենս դի րը կոնկ րետ չի նշել՝ այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա-
վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով դա տա րան նե րի գնա հատ մա նը, Վճռա բեկ դա տա-
րա նը վկա յա կո չել է բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ 
հիմ քե րի, ինչ պես նաև ան ձանց կող մից իրենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վունքն 
օրեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում իրաց նե լու վե րա բեր յալ Երևա նի քա ղա քա պե տա-
րանն ընդ դեմ Գա յա նե Մել քոն յա նի թիվ ՎԴ/0059/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի, Աշոտ Գա գի կի Հով հան նիս յա նի օրի նա կան ներ կա յա-
ցու ցիչ Գա գիկ Հով հան նիս յանն 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 թիվ ՎԴ/9439/05/12 
վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.10.2013 թվա կա նի, Երևա նի քա ղա քա-
պե տա րանն ընդ դեմ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 10.12.2014 թվա կա նի, Հ րաչ յա Գ րի գոր յանն ընդ դեմ Երևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նի և մյուս նե րի թիվ ՎԴ/1963/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի, «2ԷԴ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն Էդ գար Հով հան նիս յանն ընդ-
դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/5086/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 
դա տա րա նի 15.07.2015 թվա կա նի, Ե ղեգ նու տի գյու ղա պե տա րանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա-
րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Ար մա վի րի մար զա-
յին ստո րա բա ժան ման թիվ ՎԴ/0196/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 
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30.03.2016 թվա կա նի որո շում նե րում ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը և ար-
ձա նագ րել հետևյա լը. «(...) Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 
թվա կա նին Ար մեն Չատ յա նին տրվել է թիվ 23/3523 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը՝ Երևա
նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի Այ գես տան 10րդ փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեում բնա կե լի տան 
կա ռուց ման հա մար (հա վել ված, գ.թ. 4546): Սույն գոր ծով Ղե կա վա րի տե ղա կա լի կող մից 
ի պա տաս խան Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի 05.03.2019 թվա կա նի դի մու մի հայտն վել է, որ 
Այ գես տան 10րդ փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեում իրա կա նաց վում է բնա կե լի տան կա ռուց ման աշ
խա տանք ներ՝ Ղե կա վա րի 25.12.2018 թվա կա նի թիվ 23/3523 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան 
հա մա ձայն (հա վել ված, գ.թ. 47): 

(...) Վե րա քննիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ առանց քա յին է նվի րա
տու Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի իրա զեկ ված լի նե լու պա հը, իսկ վեր ջինս վի ճարկ վող վար չա
կան ակ տի մա սին իրա զեկ վել էր ավե լի վաղ, հիմ նա վոր չէ և չի բխում սույն գոր ծում առ կա 
ապա ցույց նե րից:

(...) հայց վո րի պնդմամբ վեր ջինս վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին տե ղե կա ցել է ի 
պա տաս խան Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նի դի մու մի՝ Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 թվա
կա նի գրու թյու նը 12.03.2019 թվա կան ստա նա լուց հե տո, որով հայտն վել է, որ վի ճե լի հաս
ցեում բնա կե լի տան կա ռուց ման աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վում են Ար մեն Չատ յա նին Ղե
կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրված թիվ 23/3523 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան 
հի ման վրա: Այ սինքն՝ հայց վո րի պնդմամբ վեր ջինս Ար մեն Չատ յա նին տրա մադր ված շի նա
րա րու թյան թույլտ վու թյան առ կա յու թյան մա սին տե ղե կա ցել է վե րոնշ յալ գրու թյու նից: Մ յուս 
կող մից սույն գոր ծում առ կա ապա ցույց նե րով չի հաս տատ վում, որ հայց վո րը վի ճարկ վող շի
նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին իմա ցել է ավե լի վաղ: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 
որ հա կա ռա կը հա վաս տող ապա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հայց վո րի հայտ
նած տվյա լը՝ վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան մա սին իր իրա զեկ ման ժա մա նա կի 
վե րա բեր յալ, պետք է հա մա րել հա վաս տի:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 
այն փաս տարկ նե րին, որ գոր ծում առ կա լու սան կար նե րի հա մա կարգ չա յին պատ ճեն նե րից 
երևում է, որ Ար մեն Չատ յա նի կող մից պահ պան վել են «Շի նա րա րա կան ար տա դրու թյան 
կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րի կա տար ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ քա ղա քա
շի նու թյան նա խա րա րի 14.01.2008 թվա կա նի թիվ 07Ն հրա մա նով հաս տատ ված կար գի պա
հանջ նե րը: (...) սույն գոր ծով Քա ղա քա պե տա րան ներ կա յաց ված՝ շի նա րա րու թյան սկսման 
մա սին դի մու մի գրանց ման վե րա բեր յալ ծա նուց մամբ և հա մա պա տաս խան պաս տառվա
հա նա կը տե ղադր ված լի նե լու վե րա բեր յալ լու սան կար նե րի հա մա կարգ չա յին պատ ճեն նե րով 
չի հիմ նա վոր վում այն հան գա ման քը, թե փաս տա ցի երբ է տե ղադր վել հա մա պա տաս խան 
պաս տառվա հա նա կը, որը հնա րա վո րու թյուն կտար հայց վո րին առնվազն տե ղե կա նա լու վի
ճարկ վող վար չա կան ակ տի գո յու թյան մա սին: Ինչ վե րա բե րում է կա ռու ցա պա տո ղի կող մից 
շի նա րա րու թյու նը սկսե լուն, Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, դա դեռևս չի փաս տում 
այն մա սին, որ հայց վո րը պետք է ան պայ մա նո րեն եզ րա կաց ներ, որ Ղե կա վա րի կող մից Ար
մեն Չատ յա նին 25.12.2018 թվա կա նին տրա մադր վել է թիվ 23/3523 շի նա րա րու թյան թույլտ
վու թյու նը, որով վեր ջի նիս տրվել է իրա վունք՝ վի ճե լի հաս ցեում բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու 
հա մար:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 թվա
կա նի պա տաս խան գրու թյու նից հե տո է միայն Գա րե գին Հա րու թյուն յանն իրա զեկ վել, որ 
Ար մեն Չատ յա նին Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրա մադր վել է թիվ 23/3523 
շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի Այ գես տան 10րդ 
փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեում շի նա րա րու թյուն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով, որով խախտ
վում են կամ կա րող են խախտ վել հայց վո րի իրա վունք նե րը: Այ սինքն՝ Գա րե գին Հա րու
թյուն յա նը մինչև 12.03.2019 թվա կա նը տե ղե կաց ված չէր վար չա կան ակ տի գո յու թյան մա
սին, հետևա բար վեր ջինս, չհան դի սա նա լով վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր, վի ճարկ ման 
հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով և այդ մա սին իրա զեկ
վե լուց հե տո եր կու ամս վա ըն թաց քում՝ 26.04.2019 թվա կա նին, վի ճարկ ման հայ ցով դի մել 
է դա տա րան: Ն ման պայ ման նե րում դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի բաց թո ղու մը հար գե լի 
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հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման, ին
չի կա պակ ցու թյամբ Դա տա րա նը կա յաց րել է իրա վա չափ դա տա կան ակտ, որ պի սի հան
գա մանքն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից (տե՛ս Վճռա բեկ դա տա րա նի որոշ
ման 910 է ջե րը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր Ռու զան նա Հա կոբ յանս, հա մա ձայն չլի նե լով Վճռա
բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից վե րը նշված որոշ ման պատ
ճա ռա բա նա կան մա սի հետ, շա րա դրում եմ իմ հա տուկ կար ծի քը որոշ ման նշված մա սի 
վե րա բեր յալ:

Գտ նում եմ, որ վի ճարկ ման հայ ցը դա տա րան ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի հաշ վարկ-
ման և այն հար գե լի ճա նա չե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա-
տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շու մը չի բխում «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի պա հանջ նե րից 
հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

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 կիո րեն 
վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ-
տող դրույթ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն՝ հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել վի ճարկ ման հայ ցի դեպ-
քում՝ եր կամս յա ժամ կե տում՝ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու պա հից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց-
նում են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը։ 
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րի ըն դու նու մը մերժ վում է նույն օրենսգրքի 80-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, եթե բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը 
վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ չեն վե րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի 
ավար տից հե տո ներ կա յաց ված այլ փաս տաթղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի որոշ մամբ 
վե րա դարձ վում են դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա-
վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը։ Ն ման միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում 
է, եթե վար չա կան դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով:

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ վի ճարկ ման հայ ցա դի-
մումն օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տի պահ պան մամբ ներ կա յաց նե լը 
հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու անհ րա ժեշտ նա խա պայ ման նե րից մեկն է: Միևնույն 
ժա մա նակ օրենս դի րը սահ մա նել է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը վե րա-
կանգ նե լու իրա վա կան հնա րա վո րու թյուն՝ հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան և հար գե լի 
պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 

Այս պի սով, օրեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո 
ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և վե-
րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, եթե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու իրա վուն քը 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Ն ման միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա րար վել, 
եթե դա տա րա նը գտնի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Գտ նում եմ, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րի հար ցի լու ծումն ուղ ղա-
կիո րեն պայ մա նա վոր ված է վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու հան գա ման-
քով, իսկ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու հար ցը կար գա վոր ված է «Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րով:
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Այս պես. «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 
60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ակտն ուժի մեջ է մտնում 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 մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը վա րույ թի մաս նա կից նե րին վար չա-
կան ակ տի ըն դուն ման մա սին իրա զե կում է սույն հոդ վա ծով նա խա տես ված հանձն ման 
կամ հրա պա րակ ման եղա նա կով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը, ըն դու նու մից հե տո՝ 
եռօր յա ժամ կե տում, պետք է հանձն վի վա րույ թի մաս նա կից նե րին: Դա կա րող է իրա կա-
նաց վել պատ վիր ված փոս տով, այդ թվում՝ ստա նա լու մա սին ծա նուց մամբ, հաս ցեա տի-
րո ջը ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու, ինչ պես նաև հանձն ման այն պի սի եղա նակ-
նե րով, որոնք թույլ են տա լիս հաս տա տել հաս ցեա տի րոջ կող մից ակ տը ստա նա լու կամ 
օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու փաս տը:

Որ պես կա նոն, գրա վոր վար չա կան ակ տի հանձ նու մը պետք է կա տար վի ակ տը վա-
րույ թի մաս նա կից նե րին ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու մի ջո ցով:

Նույն մա սով նա խա տես ված հանձն ման մյուս մի ջոց նե րը կի րառ վում են այն դեպ քում, 
երբ որևէ հիմ նա վոր պատ ճա ռով ստո րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու հնա րա վո րու թյուն 
չկա, այդ թվում, եթե հաս ցեա տերն ին քը խնդրել է օգ տա գոր ծել հանձն ման այլ մի ջոց ներ:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տի հրա պա րա կու մը կա տար վում է վար չա-
կան մարմ նի տե ղե կագ րում կամ այլ պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում հրա տա րա կե լով կամ 
զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան այլ մի ջոց նե րով հրա պա րա կե լով:

Գ րա վոր վար չա կան ակ տը են թա կա է պար տա դիր հրա պա րակ ման, եթե վար չա կան 
մարմ նին հայտ նի չեն այդ ակ տով ուղ ղա կիո րեն շո շափ վող ան ձանց վե րա բեր յալ տե ղե-
կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև օրեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:

Մա մու լում, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան այլ մի ջոց նե րում կամ տե ղե կատ վու թյան 
տա րած ման այլ մի ջոց նե րում հրա պա րակ վում է գրա վոր վար չա կան ակ տի եզ րա փա կիչ 
մա սը: Ն ման եղա նա կով հրա պա րակ ման մեջ պետք է նշվի, թե որ տեղ կա րե լի է ամ բող-
ջու թյամբ ծա նո թա նալ վար չա կան ակ տին, այդ թվում՝ դրա հիմ նա վոր մա նը:

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից ակն հայտ է, որ վար չա կան ակտն ուժի 
մեջ մտնե լու պահն օրենս դի րը պայ մա նա վո րել է այդ ակ տի մա սին վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի օրեն քով սահ ման ված եղա նակ նե րից որևէ մե կով իրա զե կե լու հան գա-
ման քով, ին չը նշա նա կում է, որ վեր ջին նե րիս հա մար վար չա կան ակ տը կա րող է ուժի մեջ 
մտնել իրա զեկ վե լու հա ջոր դող օր վա նից, եթե oրեն քով կամ այդ ակ տով այլ բան նա խա-
տեuված չէ:

Ինչ պես վե րը նշվեց, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է, թե ում և ինչ պես պետք է վար չա կան 
մար մինն իրա զե կի վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին: Ըստ այդմ, վար չա կան մար մի նը 
պար տա վոր է իրա զե կել վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին՝ իրա զե կումն իրա կա նաց-
նե լով հանձն ման կամ հրա պա րակ ման եղա նա կով: 

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե 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 ներն են (այ սու հետ՝ վա-
րույ թի մաս նա կից ներ)՝

ա) վար չա կան ակ տի հաս ցեա 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 վունք նե րը կամ օրի նա կան շա հե րը կա րող 
են շո շափ վել վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

Գտ նում եմ, որ վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի-
րոջ և եր րորդ ան ձանց հա մար վար չա կան ակ տը կա րող է ուժի մեջ մտնել այդ վար չա-
կան ակ տի ըն դուն ման մա սին «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 
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մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված եղա նակ նե րից որևէ մե կով իրա զե կե լու 
հա ջորդ օր վա նից: Ընդ որում, վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի թի վը մե կից ավե լի 
լի նե լու դեպ քում վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է 
նրան ցից յու րա քանչ յու րի իրա զեկ մամբ: 

Հարկ եմ հա մա րում ընդգ ծել, որ օրեն քով նա խա տես ված հանձն ման եղա նա կով 
վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին իրա զե կելն 
առանձ նա կի բար դու թյուն չի ներ կա յաց նում այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի կազ մը հայտ նի է: Այլ է իրա վի ճա կը, սա կայն, երբ վար չա կան մարմ նին 
հայտ նի չեն այդ ակ տով ուղ ղա կիո րեն շո շափ վող ան ձանց վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն-
նե րը: Այլ կերպ ասած, վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ 
ունե ցող ան ձանց հանձն ման եղա նա կով վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին իրա զե կե լը 
գործ նա կա նում անհ նար է, եթե վար չա կան մար մի նը չի տի րա պե տում բա վա րար տե ղե-
կատ վու թյան այն ան ձանց մա սին, ում իրա վունք ներն ուղ ղա կիո րեն կա րող են շո շափ վել 
վար չա կան ակ տով: Ն ման դեպ քե րի հա մար օրենս դի րը սահ մա նել է վար չա կան ակ տի 
իրա զեկ ման այլ եղա նակ՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-
սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ամ րագ րե լով վար չա կան ակ տի հրա պա-
րակ ման պար տա դիր կա նոն:

Հարկ եմ հա մա րում ընդգ ծել նաև, որ բա րեն պաստ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լը 
կարևոր վում է այդ ակ տի կա տար ման են թա կա լի նե լու առու մով միայն, մինչ դեռ մի ջամ-
տող վար չա կան ակ տի պա րա գա յում դրա ուժի մեջ մտնե լը կարևոր վում է այն վի ճար կե լու 
ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման առու մով, հետևա բար, որևէ նշա նա կու թյուն չի կա րող ունե-
նալ ակ տի հաս ցեա տի րոջ հա մար բա րեն պաստ հան դի սա ցող վար չա կան ակ տի մա սին 
վեր ջի նիս իրա զեկ վե լու, այ սինքն՝ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու հան գա մանքն այն 
պա րա գա յում, երբ վար չա կան ակ տը վի ճարկ վում է եր րորդ ան ձի կող մից՝ իր իրա վունք-
նե րին մի ջամ տե լու հիմ քով: Վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կետ-
նե րի հաշ վարկ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ունի միայն այն հար ցը, թե երբ է վար-
չա կան ակտն ուժի մեջ մտել ակ տը վի ճար կո ղի, այ սինքն՝ հայց վո րի հա մար: Հետևա բար, 
ան կախ այն հան գա ման քից, վար չա կան ակ տը վի ճարկ վում է դրա հաս ցեա տի րոջ, թե 
վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձի կող մից, 
հայց վո րը պետք է հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նի եր կամս յա ժամ կե տում՝ սկսած 
այն օր վան հա ջոր դող օր վա նից, երբ ինքն է իրա զեկ վել վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա-
սին: 

Այս պի սով, գտնում եմ, որ վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված ժամ կե տում ներ կա-
յաց ված լի նե լու հան գա մանքն ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է այդ ակ տի ըն դուն ման 
մա սին հայց վո րի (և ոչ թե որևէ այլ ան ձի) իրա զեկ ման հան գա ման քով, ուս տի վի ճարկ ման 
հայ ցը կա րող է ներ կա յաց վել այդ ակ տի ըն դուն ման մա սին հենց հայց վո րի իրա զեկ վե-
լուն հա ջոր դող օր վա նից սկսած եր կամս յա ժամ կե տում, իսկ այդ ժամ կե տը բաց թող նե-
լու դեպ քում նաև հայց վո րը պար տա վոր է ներ կա յաց նել բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն: Ընդ որում, հայց վո րի վրա չի կա րող դրվել 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու պար-
տա կա նու թյուն՝ վի ճարկ ման հայ ցի ժամ կե տի հաշ վար կը պայ մա նա վո րե լով վար չա կան 
ակ տի ըն դուն ման մա սին վար չա կան վա րույ թի մնա ցած մաս նա կից նե րի (այդ թվում ակ-
տի հաս ցեա տի րոջ կամ հաս ցեա տե րե րի, եր րորդ ան ձանց) իրա զեկ ման հան գա ման քով, 
քա նի որ նրան ցից յու րա քանչ յու րը կա րող է կրել միայն իր հա մար սահ ման ված դա տա վա-
րա կան ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու բո լոր իրա վա կան հետևանք նե րը:

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ գտնում եմ, որ վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը կա րող է հա մար-
վել դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի խախտ մամբ ներ կա յաց ված, եթե այն ներ կա յաց վել է 
վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին հայց վո րի իրա զեկ ման հա ջոր դող օր-
վա նից սկսած եր կամս յա ժամ կե տի ավար տից հե տո: Նշ ված դեպ քում հայց վո րը պար-
տա վոր է ներ կա յաց նել նաև դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն: 
Հայց վո րը պար տա վոր չէ սա կայն ներ կա յաց նել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
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հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն այն դեպ քում, երբ հայ ցա դի մու մը 
դա տա րան է ներ կա յաց րել վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին իր իրա զեկ-
վե լու հա ջոր դող օր վա նից սկսած եր կամս յա ժամ կե տում, սա կայն վար չա կան վա րույ թի 
մյուս մաս նա կից նե րի իրա զեկ վե լու հա ջոր դող օր վա նից հաշ ված եր կամս յա ժամ կե տի 
ավար տից հե տո:

Միևնույն ժա մա նակ, հարկ եմ հա մա րում ընդգ ծել, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե-
լու դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր-
յալ վերն ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կի րա ռե լի են միայն այն դեպ քե-
րում, երբ վի ճարկ ման հայ ցը ներ կա յաց վում է դրա իրա վունքն ունե ցող ան ձի, այ սինքն՝ 
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ կամ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի հնա րա վոր 
կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձի կող մից: Հա կա ռակ պա րա գա յում, այ սինքն՝ այն դեպ քում, 
երբ վի ճարկ ման հայ ցը ներ կա յաց վում է վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր կամ վար-
չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ չու նե ցող ան ձի կող մից, 
վար չա կան ակտն ուժի մեջ մտնե լու օրենս դրա կան կար գա վո րում նե րը չեն կա րող կի-
րառ վել, քա նի որ որևէ իրա վա կան ակ տով սահ ման ված չէ ակ տի հաս ցեա տեր կամ 
վար չա կան վա րույ թի հետ առնչու թյուն չու նե ցող ան ձին վար չա կան ակ տի ըն դուն ման 
մա սին իրա զե կե լու կա նոն:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 
սահ ման ված է այն սուբ յեկտ նե րի ցան կը, որոնք կա րող են հայ ցել վար չա կան ար դա րա-
դա տու թյուն: Այս պես. հա մա ձայն նշված իրա վա նոր մի՝ յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ 
իրա վա բա նա կան անձ 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 ինք նա 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՝

1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ 
իրա վա կան ակ տե րով ամ րագրված իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, եթե՝

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի իրա կա նաց-
ման հա մար,

բ. չեն ապա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ իրա վունք նե րի իրա կա նաց ման հա-
մար, սա կայն դրանք պետք է ապա հով վեին Սահ մա նա դրու թյան, մի ջազ գա յին պայ մա-
նագ րի, օրեն քի կամ այլ իրա վա կան ակ տի ուժով.

2) նրա վրա ոչ իրա վա չա փո րեն դրվել է որևէ պար տա կա նու թյուն.
3) նա վար չա կան կար գով ոչ իրա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան։
ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-906 որոշ ման մեջ 

ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր դեպ քե րում ընդ հա նուր կա նոնն 
այն է, որ դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում իրա-
վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա իրա վունք նե րի խախտ ման վտանգ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր որո շում նե րից մե կում ան դրա դառ նա լով դա տա կան 
կար գով վար չա կան ակ տի իրա վա չա փու թյան վի ճարկ ման հար ցին՝ ար ձա նագ րել է, որ 
վար չա կան ակ տը վի ճար կե լիս դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից օգտ վե լը չի կա րող լի նել 
ինք նան պա տակ, այլ այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված իրա վունք նե 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 ինք նա 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-
վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը, որոնք խախտ վել են (տե՛ս Ս վետ լա նա Օհան յանն ընդ-
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):

Մեկ այլ որոշ մամբ վեր լու ծու թյան են թար կե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ անձն 
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իր իրա վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն կա րող է հայ ցել 
միայն այն դեպ քում, եթե գտնում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն-
նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ ան մի ջա կա նո րեն խախտ վել կամ կա րող են խախտ վել նրա 
իրա վունք նե րը կամ օրի նա կան շա հե րը: Նշ վա ծից հետևում է նաև, որ վար չա կան ար դա-
րա դա տու թյուն հայ ցող ան ձի պա հան ջը կա րող է բա վա րար վել միայն նրա՝ շա հագրգիռ 
անձ լի նե լու դեպ քում, այն է՝ եթե խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ-
վել նրա՝ Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ մա-
նագ րե րով, օրենք նե րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով ամ րագրված իրա վունք նե րը և ազա-
տու թյուն նե րը:

Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ սու հետ՝ ՄԻԵԴ) իր որո շում նե-
րում ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վե ճը պետք է լի նի իրա կան և իր 
բնույ թով՝ լուրջ: Վե ճը չի կա րող կապ ված լի նել ան ձի քա ղա քա ցիա կան իրա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի հետ անն շան կամ հե ռա կա կեր պով, այլ հենց այդ իրա վունք նե րը 
և պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է կազ մեն հայ ցի առար կան, և վե ճի հնա րա վոր լու ծու-
մը պետք է վճռա կան և ուղ ղա կի նշա նա կու թյուն և ազ դե ցու թյուն ունե նա պաշտ պան վող 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի վրա (տե՛ս Լը Քոմպ տեն և մյուս ներն ընդ դեմ Բել գիա-
յի թիվ 6878/75 դի մու մով ՄԻԵԴ 23.06.1981 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 47, Բենթ հեմն ընդ դեմ 
Նի դեր լանդ նե րի թիվ 8848/80 դի մու մով ՄԻԵԴ 23.10.1985 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 32):

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված է, որ որ պես ընդ հա նուր 
կա նոն՝ դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում իրա-
վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա իրա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: Օրենս-
դի րը, նույն պես առաջ նորդ վե լով այս ընդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքում ամ րագ րել է յու րա քանչ յու րի՝ իր խախտ ված իրա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը: Ան ձը կա րող է դի մել դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան, եթե ունի «ի րա կան (ռեալ)» իրա վունք ներ, որոնք խախտ վել են կամ 
կա րող են խախտ վել:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ ան ձանց՝ իրենց իրա-
վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան իրա վունք տրա մա դրե լով 
հան դերձ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սը, վեր ջին նե րիս հա մար, սա կայն, չի ըն ձե ռում հան րու թյան շա հե րը 
պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն, այն է՝ չի թույ լատ րում ան ձանց իրա կա նաց նել վար չա-
կան մար մին նե րի վար չա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան իրա վա չա-
փու թյան օբ յեկ տիվ վե րահս կո ղու թյուն: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հայց ներ կա յաց նե լու հա մար, պետք է առ կա լի նի ոչ միայն 
վար չա կան մար մին նե րի ոչ իրա վա չափ որո շում, գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, այլև 
նշված ոչ իրա վա չափ որոշ ման, գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան արդ յուն քում ան ձանց 
սուբ յեկ տիվ իրա վունք նե րի խախ տում կամ խախտ ման առա ջաց ման վտանգ:

Այ սինքն՝ վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն, բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքով սահ-
ման ված դեպ քե րի, կա րող է հայ ցել միայն այն ան ձը, ով հան դի սա նում է դա տա րան դի-
մե լու իրա վուն քը կրող սուբ յեկտ, կամ այլ կերպ ասած՝ այն ան ձը, ում սուբ յեկ տիվ իրա-
վունք նե րը խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել (տե՛ս Սիր վարդ Աբ րա համ յանն ընդ դեմ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Ար մա վի րի 
տա րած քա յին բաժ նի, «Հա յաս տա նի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸի, Ար մա վի րի քաղա քա պե
տա րա նի՝ թիվ ՎԴ/0432/05/15 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.07.2020 թվա
կա նի որո շու մը):

Սույն գոր ծով գտնե լով, որ Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 թվա կա նի պա տաս խան 
գրու թյու նից հե տո է միայն Գա րե գին Հա րու թյուն յանն իրա զեկ վել, որ Ար մեն Չատ յա նին 
Ղե կա վա րի կող մից 25.12.2018 թվա կա նին տրա մադր վել է թիվ 23/35-23 շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյու նը Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի Այ գես տան 10-րդ փո ղո ցի թիվ 
17/2 հաս ցեում շի նա րա րու թյուն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով, որով խախտ վում են կամ 
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կա րող են խախտ վել հայց վո րի իրա վունք նե րը, այ սինքն՝ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը մինչև 
12.03.2019 թվա կա նը տե ղե կաց ված չէր վար չա կան ակ տի գո յու թյան մա սին, Վճռա բեկ 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը, չհան դի սա նա լով վար չա կան 
ակ տի հաս ցեա տեր, վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով և այդ մա սին իրա զեկ վե լուց հե տո եր կու ամս վա ըն թաց քում՝ 26.04.2019 թվա-
կա նին, վի ճարկ ման հայ ցով դի մել է դա տա րան: 

Հարկ եմ հա մա րում ընդգ ծել, որ եզ րա հան գում անե լով այն մա սին, որ հայց վո րը վի-
ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով, Վճռա բեկ 
դա տա րանն իր որոշ մամբ, սա կայն, չի նշել, թե որ պահն է դի տել որ պես վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու օր, որից սկսած էլ, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի կա նո նա կար գու մը, հաշ վար կել 
է եր կամս յա ժամ կե տը: Բա ցի այդ, վար չա կան ակ տի գո յու թյան մա սին մինչև 12.03.2019 
թվա կա նը Գա րե գին Հա րու թյուն յա նի տե ղե կաց ված չլի նե լը Վճռա բեկ դա տա րա նը պայ-
մա նա վո րել է միայն այն հան գա ման քով, որ Գա րե գին Հա րու թյուն յա նը չի հան դի սա ցել 
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր՝ ան տե սե լով օրենս դրա կան այն կար գա վո րու մը, որ վար-
չա կան ակ տի մա սին իրա զե կե լու կա նո նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև վար չա կան 
ակ տի հաս ցեա տեր չհան դի սա ցող ան ձի, մաս նա վո րա պես վար չա կան վա րույ թում եր-
րորդ ան ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձի հա մար:

Գտ նում եմ, որ բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հիմ քե րին ան դրա դառ նա լուց 
առաջ նախ անհ րա ժեշտ է ան դրա դառ նալ հայց վո րի կող մից դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
բաց թող նե լու հան գա ման քին, որից հե տո միայն՝ այդ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը 
հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյամբ ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րին: Այլ կերպ ասած, 
քա նի դեռ չի հաս տատ վել, որ հայց վո րը բաց է թո ղել վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը, խոսք չի կա րող լի նել «դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի բաց-
թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու մա սին»: 

Միևնույն ժա մա նակ, հարկ եմ հա մա րում ընդգ ծել, որ վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց-
նե լու դա տա վա րա կան ժամ կե տը կա րող է բաց թողն վել միայն այն ան ձի կող մից, ով, 
հան դի սա նա լով վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր կամ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան-
ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ ունե ցող անձ, վի ճարկ ման հայ ցը դա տա րան է ներ կա յաց-
նում վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին օրեն քով սահ ման ված կար գով իրա զեկ վե լուց, 
այ սինքն՝ վար չա կան ակտն ուժի մեջ մտնե լուց հե տո եր կամս յա ժամ կե տի խախտ մամբ: 
Այլ կերպ ասած, վի ճարկ ման հայ ցի դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը կա րող են վե րա բե-
րել միայն վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րե րին կամ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի 
հնա րա վոր կար գա վի ճակ ունե ցող ան ձանց, ում իրա վունք նե րին և օրի նա կան շա հե րին 
մի ջամ տում է տվյալ վար չա կան ակ տը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը 
տրա մա դրե լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում և շի նա րա րու թյան թույլտ-
վու թյու նը տա լու պա հին, այն է՝ 25.12.2018 թվա կա նի դրու թյամբ այդ վար չա կան ակ տով 
կառու ցա պատ ման են թա կա՝ Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 
10) փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեի շի նու թյան հարևա նու թյամբ գտնվող Երևա նի Վա նի 1915 
թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/1 հաս ցեի գույ քի սե փա կա նա-
տե րեր են հան դի սա ցել Ար մե նու հի Հա րու թյուն յա նը և Ան նա Հա րու թյուն յա նը (հիմք՝ իրա-
վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 2571277 վկա յա կա նի պատ ճե նը, հա վել վա ծի գ.թ. 
52): Այ սինքն՝ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի տրա մադր մանն ուղղ ված վար-
չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ կա րող էին ունե նալ Ար մե նու-
հի Հա րու թյուն յանն ու Ան նա Հա րու թյուն յա նը: 

Հայց վո րը Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 
17/1 հաս ցեի գույ քը ձեռք է բե րել 22.03.2019 թվա կա նին կնքված նվի րատ վու թյան պայ-
մա նագ րի հի ման վրա, որից ծա գող իրա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց-
ման 27.03.2019 թվա կա նին (հիմք՝ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իրա վունք նե րի պե տա կան 
գրանց ման թիվ 27032019-01-0100 վկա յա կա նի պատ ճե նը, հա վել վա ծի գ.թ. 48): Այ սինքն՝ 
սույն գոր ծով վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը տրա մա դրե լուն ուղղ ված 
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վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում և շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը տա լու պա հին, այն 
է՝ 25.12.2018 թվա կա նի դրու թյամբ այդ վար չա կան ակ տով կա ռու ցա պատ ման են թա կա՝ 
Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեի շի-
նու թյան հարևա նու թյամբ գտնվող Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես-
տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/1 հաս ցեի գույ քի նկատ մամբ հայց վո րը չի ունե ցել որևէ իրա վունք, 
որը կա րող էր խախտ վել այդ վա րույ թի ըն թաց քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տով: Ըստ 
այդմ, հայց վո րը չի հան դի սա ցել վկա յա կոչ ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը տա լուն 
ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ ունե ցող անձ, 
ուս տի վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին օրեն քով սահ ման ված կար գով նրան իրա զե-
կե լու որևէ պար տա վո րու թյուն վար չա կան մար մի նը չի ունե ցել:

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի և վ կա յա կոչ ված փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա գտնում եմ, որ վար չա կան ակ տի ուժի մեջ մտնե լու 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օրեն քի 59-րդ և 60-
րդ հոդ ված նե րի կա նո նա կար գում նե րը սույն գոր ծով հայց վո րի նկատ մամբ չեն կա րող կի-
րառ վել, քա նի որ այդ կա նո նա կար գում նե րի հա մա ձայն վեր ջինս չի հան դի սա ցել ոչ ակ տի 
հաս ցեա տեր և ոչ էլ այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձի 
հնա րա վոր կար գա վի ճակ ունե ցող անձ: Նշ վա ծի հաշ վառ մամբ հայց վո րի նկատ մամբ չի 
կա րող կի րառ վել նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը:

Միևնույն ժա մա նակ, գտնում եմ, որ դա տա վա րա կան ժամ կե տին ան դրա դառ նա լուց 
առաջ նախ անհ րա ժեշտ է ան դրա դառ նալ հայց վո րի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի սուբ յեկտ հան դի սա նա լու հար ցին, քա նի որ դրա նով է պայ մա-
նա վոր ված լի նե լու նույն օրենսգրքով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի կի րա-
ռե լիու թյու նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքում, որ պես ինք նու րույն հայ ցա տե սակ, 
ամ րագ րե լով վի ճարկ ման հայ ցը՝ օրենս դի րը երաշ խա վո րել է ան ձանց դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան իրա վուն քի իրա ցումն իրենց իրա վունք նե րին մի ջամ տող ոչ իրա վա չափ վար-
չա կան ակ տե րից: Ընդ որում, վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե լու իրա վունք ունե-
ցող սուբ յեկտ նե րի կազմն օրենս դիրն ամ րագ րել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով, հա մա ձայն որի՝ յու րա քանչ յուր ֆի զի կա-
կան կամ իրա վա բա նա կան անձ 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 ինք նա-
կա ռա վար ման մարմ նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան ակ տով խախտ վել են 
կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նա դրու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով կամ այլ իրա վա կան ակ-
տե րով ամ րագրված իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը: Այ սինքն՝ վար չա կան ակ տը վի-
ճար կե լու իրա վունքն օրենս դրո րեն երաշ խա վոր ված է միայն այն ան ձանց հա մար, որոնց 
իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել վի ճարկ վող 
վար չա կան ակ տով, իսկ խախտ վել կա րող են միայն վար չա կան ակտն ըն դու նե լու պա հին 
առ կա և ոչ թե ապա գա յում ձեռք բեր վե լիք իրա վունք նե րը: Ըստ այդմ, խախտ ման վտանգ 
նույն պես կա րող է առա ջա նալ միայն առ կա իրա վունք նե րի պա րա գա յում: Հա կա ռակ մեկ-
նա բան ման դեպ քում կա րող է ստեղծ վել իրա վա կան անո րոշ այն պի սի վի ճակ, երբ տաս-
նամ յակ ներ առաջ ըն դուն ված շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն նե րը կա րող են վի ճար կել 
նաև դրանց հի ման վրա կա ռուց ված շեն քե րի հարևա նու թյամբ գտնվող ան շարժ գույ քե րի 
նկատ մամբ սե փա կա նու թյան իրա վունք ձեռք բե րած այն պի սի ան ձինք, ով քեր շի նա րա-
րու թյան թույլտ վու թյուն նե րը տա լու ժա մա նակ նույ նիսկ ծնված չեն եղել, սա կայն դառ-
նա լով ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րեր իրա զեկ վել են հարևա նու թյամբ գտնվող շեն քի 
կա ռուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած ոչ իրա վա չափ շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան 
մա սին: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րից մե կում ան դրա դառ նա լով ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կող մից այդ գույ քի իրա վա նա խոր դի իրա վուն քի առերևույթ 
խախ տում նե րը վե րաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու իրա վա կան խնդիր նե րին և ել նե լով 
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գոր ծի փաս տա կան տվյալ նե րից, ար ձա նագ րել է, որ ան շարժ գույ քի առու վա ճառ քի պայ-
մա նագ րով՝ գնոր դը, որը գոր ծով հայց վոր է, չու նի վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օրեն քով կամ այլ իրա վա կան 
ակ տե րով երաշ խա վոր ված որևէ իրա վուն քի կամ օրի նա կան շա հի խախ տում, իսկ հայ-
ցի առար կա վար չա կան ակ տը կա րող էին վի ճար կել Սի մոն Սի մոն յա նը և Աղավ նի Սրա-
պիոն յա նը (գույ քի նախ կին սե փա կա նա տե րե րը10) (տե՛ս Սիր վարդ Աբ րա համ յանն ընդ դեմ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Ար մա-
վի րի տա րած քա յին բաժ նի, Ար մա վի րի քա ղա քա պե տա րա նի՝ թիվ ՎԴ/0432/05/15 վար չա-
կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.07.2020 թվա կա նի որո շու մը):

Մեկ այլ որոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ար դա-
րա դա տու թյուն հայ ցող ան ձանց կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րի հի ման վրա 
հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րից յու րա քանչ յու րով պետք է պարզ վի՝ արդ յոք հայց վո րը 
հան դի սա նում է դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը կրող սուբ յեկտ, այ սինքն՝ «շա հագրգիռ 
անձ», քա նի որ միայն իրա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում 
ան ձը կա րող է ակն կա լել իր խախտ ված իրա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն: 
Ընդ որում, իրա վունք նե րի խախտ ման, կամ այլ կերպ ասած՝ դա տա րան դի մե լու իրա-
վուն քը կրող սուբ յեկտ լի նե լու վե րա բեր յալ ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա-
նու թյու նը կրում է հենց հայց վո րը (տե՛ս Ջոր ջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա. Մի լան, Ս վիս Բ րենչ 
Մեն դրի սիո ըն կե րու թյունն ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րու թյան՝ ի դեմս Մ տա վոր 
սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան, եր րորդ անձ ««Այ գե պատ» գի նու-կոն յա կի գոր ծա-
րան» ՍՊԸ-ի 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):

Վե րոգրյալ իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ 
գտնում եմ, որ 25.12.2018 թվա կա նի շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը, որ պես վար չա կան 
ակտ, որևէ ձևով չէր կա րող խախ տել հայց վո րի իրա վունք նե րը, քա նի որ այդ շի նա րա րու-
թյան թույլտ վու թյու նը տա լու պա հին վեր ջինս չի ունե ցել գրանց ված այն պի սի իրա վունք, 
որը կա րող էր խախտ վել այդ ակ տով, հետևա բար հայց վո րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի իմաս տով չի կա րող հան դի սա նալ 25.12.2018 թվա կա նի 
շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը վի ճար կե լու իրա վունք ունե ցող սուբ յեկտ: Նշ ված շի նա-
րա րու թյան թույլտ վու թյու նը կա րող էին վի ճար կել Ար մե նու հի Հա րու թյուն յանն ու Ան նա 
Հա րու թյուն յա նը, քա նի որ վեր ջին ներս էին հան դի սա նում այդ ակ տով կա ռու ցա պատ ման 
են թա կա՝ Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/2 
հաս ցեի շի նու թյան հարևա նու թյամբ գտնվող Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար-
տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/1 հաս ցեի գույ քի սե փա կա նա տե րեր, ուս տի շի նա րա րու-
թյան թույլտ վու թյու նը կա րող էր մի ջամ տել հենց նրանց իրա վունք նե րին: 

Այս պի սով, գտնում եմ, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի իմաս տով 25.12.2018 թվա կա նի շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը 
վի ճար կե լու իրա վունք ունե ցող սուբ յեկտ չհան դի սա նա լու պա րա գա յում հայց վո րի նկատ-
մամբ չի կա րող կի րա ռե լի լի նել նաև նույն օրենսգրքի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
տով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, սա կայն, որ պես սույն գոր ծով վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյան մա սին հայց վո րի իրա զեկ ման օր, դի տար կել է Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 
07.03.2019 թվա կա նի պա տաս խան գրու թյու նը, գտնե լով, որ վեր ջինս մինչև նշված գրու-
թյու նը 12.03.2019 թվա կա նին ստա նա լը տե ղե կաց ված չի եղել վար չա կան ակ տի գո յու թյան 
մա սին: Ըստ այդմ, Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ հայց վո րը, չհան դի սա նա լով 
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տեր, վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց է թո-
ղել հար գե լի պատ ճա ռով և այդ մա սին իրա զեկ վե լուց հե տո եր կու ամս վա ըն թաց քում՝ 
26.04.2019 թվա կա նին, վի ճարկ ման հայ ցով դի մել է դա տա րան: Ն ման պայ ման նե րում 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու 
մա սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման: 

10  Գույքի նախկին սեփականատերեր նշումն իմն է:
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Գտ նում եմ, որ դա տա վա րա կան ժամ կե տը հայց վո րի կող մից բաց թող նե լու 
փաստն ար ձա նագ րե լու հա մար Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ պետք է հստակ ամ րագ-
րեր վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան ուժի մեջ մտնե լու օրը, որից հե տո 
միայն եզ րա հան գում կա տա րեր այդ ժամ կե տի բաց թողն ված լի նե լու մա սին։ Իսկ 
դրա հա մար անհ րա ժեշտ էր ան դրա դառ նալ նաև հայց վո րի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի սուբ յեկտ լի նե լու հան-
գա ման քին:

Բա ցի այդ, եթե նույ նիսկ Ղե կա վա րի տե ղա կա լի 07.03.2019 թվա կա նի պա տաս խան 
գրու թյան մա սին իրա զեկ վե լը Վճռա բեկ դա տա րա նը բա վա րար է հա մա րել նաև շի նա րա-
րու թյան թույլտ վության մա սին հայց վո րի իրա զեկ ված լի նե լու փաստն ար ձա նագ րե լու հա-
մար, ապա այդ պա րա գա յում իրա զեկ վե լուց հե տո եր կու ամս վա ըն թաց քում՝ 26.04.2019 
թվա կա նին վի ճարկ ման հայ ցը պետք է հա մա րեր սահ ման ված ժամ կե տում ներ կա յաց-
ված, որի դեպ քում դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու անհ րա ժեշ տու թյուն առ կա 
չի կա րող լի նել:

Մինչ դեռ տվյալ դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րանն իր որոշ ման մեջ առանց ամ րագ-
րե լու սույն գոր ծով վի ճարկ վող շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան ուժի մեջ մտնե լու օրը 
և առանց ան դրա դառ նա լու հայց վո րի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին 1-ին կե տի սուբ յեկտ լի նե լու հան գա ման քին, այ դու հան-
դերձ գտել է, որ հայց վո րը բաց է թո ղել վի ճարկ 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 1-ին կե տով սահ-
ման ված եր կամս յա ժամ կե տը: Միևնույն ժա մա նակ, հար գե լի հա մա րե լով վի ճարկ-
ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
եզ րա հան գել է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու 
և այն վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը են թա կա էր բա վա րար ման: 

Փաս տո րեն, Վճռա բեկ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ հայց վո րը մինչև 
12.03.2019 թվա կա նը չէր էլ կա րող տե ղե կաց ված լի նել սույն գոր ծով վի ճարկ վող շի նա-
րա րու թյան թույլտ վու թյան գո յու թյան մա սին: Ավե լին նշված շի նա րա րու թյան թույլտ վու-
թյու նը տա լու պա հին հայց վո րը չէր կա րող հան դի սա նալ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ 
ան ձի հնա րա վոր կար գա վի ճակ ունե ցող անձ և վար չա կան մար մինն էլ չու ներ պար տա կա-
նու թյուն օրեն քով սահ ման ված կար գով նրան իրա զե կե լու վար չա կան ակ տի ըն դուն ման 
մա սին, քա նի որ առնվազն մինչև 27.03.2019 թվա կա նը նշված վար չա կան ակ տով կա ռու-
ցա պատ ման են թա կա՝ Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո-
ղո ցի թիվ 17/2 հաս ցեի շի նու թյան հարևա նու թյամբ գտնվող Երևա նի Վա նի 1915 թվա կա նի 
հե րո սա մար տի (Այ գես տան 10) փո ղո ցի թիվ 17/1 հաս ցեի գույ քի նկատ մամբ հայց վո րը չի 
ունե ցել գրանց ված որևէ իրա վունք: 

Այս պի սով, գտնում եմ, որ տվյալ դեպ քում դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե-
լու մա սին հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը, որ պես առար կա յա զուրկ, են թա կա չի եղել քննարկ-
ման, քա նի որ բա ցա կա յել են դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը հաշ վար կե լու ելա կե տա յին 
տվյալ նե րը: 

Ամ փո փե լով վե րոգրյալ իրա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ գտնում եմ, 
որ Վե րա քննիչ դա տա րա նի 09.09.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա-
սին» որո շու մը են թա կա է վե րաց ման սույն հա տուկ կար ծի քում նշված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով:

ԴԱՏԱՎՈՐ՝ Ռ. Հակոբյան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վարչա կան 
դա տա րա նի որո շում 

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0007/05/15 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0007/05/15
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ք. Մ կո յան

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

 նախա գա հող
զե կու ցող

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ

2020 թվա կա նի մար տի 12-ին
քննե լով Թե րե զա Բա բա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Արևիկ Ե ղիա զար յա նի վճռա բեկ բո ղո քը 

ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 05.03.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե-
լու մա սին» որոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Թե րե զա Բա բա յա նի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 
առըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Տա վու շի տա րած քա յին ստո-
րա բա ժան ման (այ սու հետ՝ Ս տո րա բա ժա նում)՝ թիվ 11-28-0032-0001 ծած կագ րով ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման 30.10.2003 թվա կա նին տրա-
մադր ված վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ ՀՀ Տա վու շի մար զի Ե նո քա վան հա մայն քում Ռազ միկ 
Չի բուխչ յա նի ան վամբ 2.600 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա տար ված սե փա-
կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կի՝ 1.300 քմ մա կե րե սի մա սով, ան-
վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Թե րե զա Բա բա յա նը պա հան ջել է մաս նա կի՝ 1.300 քմ մա կե րե սի 

մա սով, ան վա վեր ճա նա չել թիվ 11-28-0032-0001 ծած կագ րով ան շարժ գույ քի սե փա կա նու-
թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման 30.10.2003 թվա կա նին տրա մադր ված վկա յա կա նի 
հա մա ձայն ՀՀ Տա վու շի մար զի Ե նո քա վան հա մայն քում Ռազ միկ Չի բուխչ յա նի ան վամբ 
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2.600 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի 
պե տա կան գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Մկրտչ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
13.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ: Նույն օր վա որոշ-
մամբ դա տա վա րու թյու նում եր րորդ ան ձինք են ներգ րավ վել Ռազ միկ, Ս վետ լա նա, Մի քա-
յել և Զի նա Չի բուխչ յան նե րը:

Դա տա րա նի 23.01.2017 թվա կա նի որոշ մամբ գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է մինչև 
Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցի պար զու մը:

Թե րե զա Բա բա յա նի անու նից Արևիկ Ե ղիա զար յա նը 16.05.2017 թվա կա նին ներ կա-
յաց րել է միջ նոր դու թյուն՝ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին:

Դա տա րա նի 22.06.2017 թվա կա նի որոշ մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե-
լու մա սին Թե րե զա Բա բա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Արևիկ Ե ղիա զար յա նի միջ նոր դու թյու նը 
մերժ վել է:

Թե րե զա Բա բա յա նը 18.10.2017 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել միջ նոր դու-
թյուն՝ խնդրե լով Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նին փո խա րի նել նրա իրա վա հա ջորդ ներ Ռազ միկ 
Չի բուխչ յա նով, Մի քա յել Չի բուխչ յա նով, Զի նա Չի բուխչ յա նով և վար չա կան գոր ծի վա-
րույ թը վերսկ սել: 

Դա տա րա նը 28.11.2017 թվա կա նի որոշ մամբ մեր ժել է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին 
իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու և վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին Թե րե-
զա Բա բա յա նի միջ նոր դու թյու նը:

ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 05.03.2018 
թվա կա նի որոշ մամբ Թե րե զա Բա բա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Արևիկ Ե ղիա զար յա նի կող մից 
ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 28.11.2017 թվա կա նի «Դա-
տա վա րու թյան մաս նակ ցին իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու և վար չա կան գոր ծի վա րույ-
թը վերսկ սե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը թողն վել է օրի նա կան 
ուժի մեջ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Թե րե զա Բա բա 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 քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու

թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5րդ հոդ վա ծի 1ին և 2րդ մա սե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ Դա տա րանն իր որոշ մամբ չի ան դրա դար-

ձել և իրա վա կան գնա հա տա կան չի տվել Տա վու շի մար զի Ե նո քա վան հա մայն քի ղե կա-
վա րի 05.05.2017 թվա կա նի թիվ Ե9-51-17 գրու թյա նը և հիմք է ըն դու նել միայն նո տար նե րի 
կող մից տրված գրու թյուն նե րը, երբ ժա ռան գու թյան ըն դուն ման եղա նակ է հա մար վում 
նաև վե ցամս յա ժամ կե տում ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տու մը, կա ռա վա-
րու մը և օգ տա գոր ծու մը:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը չի հիմ նա վո րել, թե ին չու չպետք 
է կի րառ վեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1225-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ կե տե րը, 
1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 1227-րդ հոդ վա ծը, այլ պետք է կի րառ վի միայն ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան օրենսգրքի 1245-րդ հոդ վա ծը:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի առել, որ գույ քի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար-
ման ապա ցույց կա րող է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա նա յին-շի նա րա րա կան կոո պե րա-
տիվ նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, հա մա տի րու թյուն նե րի և օրենս-
դրու 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 նե րը, որոնք ուղ ղա կիո 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: Նշ ված 
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տե ղե կան քը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 26-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
իմաս տով հան դի սա նում է ապա ցույց, որով հաս տատ վում է, որ Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի 
մա հից հե տո ժա ռան գա կան գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տում են ամու սի նը՝ Ռազ միկ Չի-
բուխչ յա նը, տղան՝ Մի քա յել Չի բուխչ յա նը, և աղ ջի կը՝ Զի նա Չի բուխչ յա նը:

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ եթե Դա տա րա նին չէր բա վա րա րում հա մայն-
քի ղե կա վա րի կող մից տրված գրու թյու նը՝ փաս տա ցի տի րա պետ ման փաս տի վե րա բեր-
յալ, ապա Դա տա րանն օրեն քով սահ ման ված վե ցամս յա ժամ կե տում ժա ռան գու թյան 
ձևա կերպ ման մա սին տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար պետք է դի մեր ոչ միայն նո-
տար նե րին, այլև հա մայն քի ղե կա վա րին:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րա քննիչ դա-
տա րա նի 05.03.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» 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 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՝ առերևույթ առ-
կա է մար դու իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ նույն հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի 1-ին կե տի իմաս տով, այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ և 95-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետևան քով թույլ է 
տրվել դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Վե րոգրյա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան
դրա դառ նալ այն իրա վա կան հար ցադր մա նը, թե երբ է դա տա րա նը պար տա վոր վերսկ սել 
վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով կա սեց ված 
գոր ծի վա րույ թը և պար զել դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս նակ ցի իրա վա հա ջոր դու թյան 
հար ցը:

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 բեր յալ կա յաց նում է որո շում՝ առան ձին դա-
տա կան ակ տի տես քով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, եթե դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մա հից հե տո վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու-
նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 95-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
գոր ծի վա րույ թը վերսկս վում է դրա կա սե ցումն առա ջաց րած հան գա մանք նե րի վե րա նա-
լուց հե տո:

Վե րոգրյալ իրա վա նոր մե րից հետևում է, որ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե-
լու պար տա դիր հիմ քե րից է դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մա հը, որի 
դեպ քում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րից մե կը դուրս է մնում հե տա գա դա տա վա րու-
թյու նից: Այ սինքն՝ դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը բո լոր այն դեպ-
քե րում, երբ դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մա հից հե տո վի ճե լի իրա-
վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու թյուն: Ընդ որում, գոր ծի վա րույ թը 
կա սեց վում է մինչև կա սե ցումն առա ջաց րած հան գա ման քի վե րա ցու մը, այն է՝ իրա վա հա-
ջոր դու թյան հար ցի լու ծու մը։ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կի նում կա յաց րած որոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցին, 
ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ-
վան դեպ քում նրան իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լը հե տապն դում է դա տա վա րու թյու նում 
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կող մի ներ կա յու թյունն ապա հո վե լու և  դրա մի ջո ցով նրա՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ, 
օրենք նե րով և այլ իրա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված 
իրա վունք նե րի, ազա տու թյուն նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան ապա հով ման 
նպա տակ (տե՛ս Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կոս յան ներն ընդ դեմ Լու սիկ Գևորգ յա նի և 
մյուս նե րի թիվ ԵԿԴ/0808/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2013 
թվա կա նի որո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը՝ Վճռա բեկ դա տա-
րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում նախ՝ ար ձա նագ րել, որ այն հա վա սա րա պես կի րա ռե լի 
է նաև վար չա կան գոր ծե րով՝ հաշ վի առ նե լով քա ղա քա ցու մահ վան հիմ քով գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու հար ցի վե րա բեր յալ քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենս դրու թյամբ հա ման ման կար գա վո րում նե րը, ապա հա վե լել, որ դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով իրա վա հա ջոր դու թյա նը վե րա բե րող իրա-
վա նոր մե րը պետք է կի րառ վեն այն պես, որ ապա հով վի ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյուն 
դա տա վա րու թյան տար բեր մաս նա կից նե րի (նրանց իրա վա հա ջորդ նե րի) իրա վունք նե րի 
միջև։ Այ սինքն՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մի ջո ցով դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս-
նակ ցի իրա վա հա ջորդ նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ապա հո վե լիս անհ րա-
ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև դա տա վա րու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի ապա հով ման անհ րա ժեշ տու թյու-
նը։ Մաս նա վո րա պես, գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մի ջո ցով դա տա վա րու թյան մա հա ցած 
մաս նակ ցի իրա վա հա ջորդ նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ապա հո վու մը չպետք է 
ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ ներ առա ջաց նի դա տա վա րու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տա քննու թյան իրա վունք նե րի իրաց ման հա-
մար։

Վե րոգրյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում պար զա-
բա նել, թե վար չա կան գոր ծի վա րույ թը դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի 
մահ վան հիմ քով կա սեց վե լու դեպ քում երբ է իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը հա մար վում 
լուծ ված, իսկ կա սե ցումն առա ջաց րած հան գա ման քը՝ վե րա ցած:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի մա հից հե տո իրա վա հա-
ջոր դու թյան հար ցե րի կար գա վոր մանն է նվիր ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի «Ժա-
ռան գա կան իրա վունք» վեր տա ռու թյամբ տասն մե կե րորդ բա ժի նը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու-
թյու նը բաց վում է քա ղա քա ցու մա հից հե տո:

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 1225-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ժա ռան գու թյուն ձեռք 
բե րե լու հա մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի (...):

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 հանձ-
նե 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 սկսում է փաս տա ցի տի րա-
պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռանգ ված գույ քը՝ նե րառ յալ, երբ ժա ռան գը՝

1) մի ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ոտնձ գու թյուն-
նե րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մար.

2) իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը պահ պա նե լու ծախ սեր.
3) իր հաշ վից վճա րել է ժա ռան գա 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 րանն իր նախ կին որո շում նե րում 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 ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պե տե լը 
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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 Ար մի նե 
Հա կոբ յա նը և Սամ վել Հա կոբ յանն ընդ դեմ ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ալ
վարդ Մել քոն յա նի, Անա հիտ, Մար գա րիտ, Ք նա րիկ Հա կոբ յան նե րի թիվ 31621(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 փաս տում է, որ օրենս դի րը, սահ մա նե լով ժա ռան գե լու իրա-
վունք ունե ցող ան ձանց շրջա նա կը, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու եղա նակ նե րը, միա ժա-
մա նակ նա խա տե սել է նաև այն ժամ կե տը, որի ըն թաց քում կա րող է ըն դուն վել ժա ռան-
գու թյու նը։

Այս պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1227-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
1. Ժա ռան գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս-

վա ըն թաց քում:
2. Ե թե ժա ռան գու թյան իրա վունքն այլ ան ձանց հա մար ծա գում է ժա ռան գու թյու նից 

ժա ռան գի հրա ժար վե լու դեպ քում, ապա նրանք կա րող են ժա ռան գու թյունն ըն դու նել 
նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում նշված ժամ կե տի մնա ցած մա սի, իսկ եթե այն երեք ամ սից 
պա կաս է, ապա երեք ամս վա ըն թաց քում:

3. Այն ան ձինք, որոնց հա մար ժա ռան գու թյան իրա վունքն առա ջա նում է միայն այլ 
ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյու նը չըն դու նե լու դեպ քում, կա րող են ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նել նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում նշված ժամ կետն ավարտ վե լու օր վա նից երեք ամս վա 
ըն թաց քում:

Վե րը նշված իրա վա նոր մե րից հետևում է, որ ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար որ-
պես ընդ հա նուր կա նոն սահ ման ված է վե ցամս յա ժամ կետ, որը սկսում է հաշ վարկ վել 
ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից։ Միևնույն ժա մա նակ, օրենս դի րը ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նե լու այլ ժամ կետ ներ է սահ մա նել այն ան ձանց հա մար, որոնք ժա ռան գու թյան իրա-
վունք են ստա ցել ժա ռան գու թյու նից այլ ժա ռան գի հրա ժար վե լու կամ վեր ջի նիս կող մից 
ժա ռան գու թյու նը չըն դու նե լու դեպ քում։ Մաս նա վո րա պես, ժա ռան գու թյու նից ժա ռան գի 
հրա ժար վե լու դեպ քում ժա ռան գու թյան իրա վունք ստա ցած ան ձինք ժա ռան գու թյու նը 
կա րող են ըն դու նել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից հաշ վարկ վող վե ցամս յա ժամ կե-
տի մնա ցած մա սի ըն թաց քում, սա կայն եթե այդ ժամ կե տը պա կաս է երեք ամ սից, ապա 
ժա ռան գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել երեք ամս վա ըն թաց քում։ Իսկ այն ան ձինք, որոնք 
ժա ռան գու թյան իրա վունք են ստա ցել այլ ժա ռան գի կող մից ժա ռան գու թյու նը չըն դու նե լու 
դեպ քում, ապա կա րող են ժա ռան գու թյունն ըն դու նել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից 
հաշ վարկ վող վե ցամս յա ժամ կե տի ավար տից հե տո՝ եռամս յա ժամ կե տում։ Սահ ման ված 
ժամ կետ նե րի ավար տից հե տո ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը հնա րա վոր է միայն ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով։ Ընդ որում, նշված 
կար գա վո րում նե րը կի րա ռե լի են նաև ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու իրա վուն քը փո խան ցե-
լու (ժա ռան գու թյան տրանս մի սիա) դեպ քում ժա ռան գու թյան իրա վուն քի իրաց ման նկատ-
մամբ (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1229-րդ հոդ ված)։

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ժա ռան գու թյունն 
ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տը ժա ռան-
գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամս յա ժամ կե տի ավար տից հե տո եռամս յա ժամ կետն է՝ 
սահ ման ված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1227-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով։ Բա ցա ռու-
թյուն է միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օրենսգրքի 1228-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գը, 
երբ հնա րա վոր է ժա ռան գու թյունն ըն դու նել սահ ման ված ժամ կե տի ավար տից հե տո։

Հաշ վի առ նե լով վե րոգրյալ իրավա կար գա վո րում նե րը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա-
նագ րում է, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան 
հիմ քով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ժա մա նա կա հատ վածն այն ժա մա նա կա-
հատ վածն է, որն օրեն քով սահ ման ված է որ պես ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու առա վե լա-
գույն հնա րա վոր ժամ կետ, քա նի որ առա վե լա գույնն այդ ժամ կե տում է լուծ վում դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը։ 
Փաս տո րեն, դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան 
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հիմ քով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու առա վե լա գույն ժա մա նա կա հատ վա ծը 
ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վե ցամս յա ժամ կե տի ավար տից հե տո եռամս յա ժամ-
կետն է։ Իսկ այդ ժամ կե տի ավար տը վկա յում է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հա մար հիմք 
հան դի սա ցած հան գա ման քի վե րաց ման մա սին։ Վեր ջինս էլ իր հեր թին նշա նա կում է, որ 
այդ ժամ կե տի ավար տից հե տո դա տա րա նը պար տա վոր է վերսկ սել գոր ծի վա րույ թը և 
հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կել դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա-
կան ան ձի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը պար զե լու նպա տա կով։ Այ սինքն՝ այդ դեպ քում 
դա տա րա նը, վերսկ սե լով գոր ծի վա րույ թը, պետք է հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կի պար-
զե լու հա մար, թե ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տի 
ըն թաց քում ինչ պես է լուծ վել իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը։ Ընդ որում, դրա իրա վա կան 
հնա րա վո րու թյու նը ևս սահ ման ված է օրենս դրու թյամբ, մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ հոդ վա ծով, որի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա ձայն՝ գոր-
ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե («ex officio»): 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 անհ րա ժեշտ իրա կան փաս տե րի վե րա բեր յալ հնա րա վոր և 
հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է նաև այն իրո ղու-
թյամբ, որ վար չա կան դա տա վա րու թյա նը պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի կար գա-
վի ճա կով մաս նակ ցող ֆի զի կա կան ան ձի իրա վա հա ջորդ նե րը տար բեր պատ ճառ նե րով, 
այդ թվում՝ իրենց իրա վա նա խոր դի մաս նակ ցու թյամբ վար չա կան գոր ծի առ կա յու թյան 
մա սին ան տեղ յա կու թյան կամ դի տա վո րու թյամբ, հնա րա վոր է հա մա պա տաս խան դի-
մում չներ կա յաց նեն դա տա րան, և գոր ծի վա րույ թը կա սեց ված մնա լու արդ յուն քում կա րող 
է վրա հաս նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
8-րդ կե տով նա խա տես ված իրա վա կան հետևան քը, հա մա ձայն որի՝ դա տա րա նը գոր ծի 
քննու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, եթե գոր ծի վա րույ թը կա սեց-
նե լու մա սին որո շում ըն դու նե լուց հե տո՝ մեկ տար վա ըն թաց քում, կա սեց ման հիմք հան-
դի սա ցած հան գա մանք նե րը չեն վե րա ցել (բա ցա ռու թյամբ նույն օրենսգրքի 94-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի), և գոր ծի վա րույթն այդ պայ ման նե րում 
վերսկ սելն անհ նա րին է: Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ դեպ քում 
կխախտ վի դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի իրա վունք նե րի միջև ող ջա միտ հա վա սա-
րակշ ռու թյու նը, իսկ դա տա վա րու թյան մնա ցած մաս նա կից նե րի իրա վունք նե րի դա տա-
կան պաշտ  պա նու թյու նը կդառ նա անհ նա րին։

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ եթե վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց վում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան 
հիմ քով (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կետ), ապա կա սե ցումն առա ջա ցած հան գա ման քը հա մար վում է վե րա ցած՝ ժա ռան գու-
թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կետն 
ավարտ վե լու պա հից, և գոր ծի վա րույ թը են թա կա է վերսկս ման: Հետևա բար, ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տի 
ավար տից հե տո դա տա րա նը պար տա վոր է սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ վերսկ սել կա-
սեց ված գոր ծի վա րույ թը և գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե («ex officio») 
պար զե լու սկզբուն քի պահ պան մամբ ձեռ նա մուխ լի նել դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս-
նակ ցի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը պար զե լուն:

Միևնույն ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ 
սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րի կի րա ռե լիու թյան սահ-
ման նե րին։

Նախ, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը կի րա ռե լի են 
բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վում է վար չա կան դա-
տա վա րու թյու նում պա տաս խա նող կամ եր րորդ անձ հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մահ-
վան հիմ քով (ե թե վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս իրա վա հա ջոր դու թյուն)։ 
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Գոր ծի վա րույ թը սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ վերսկ սե լու դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը 
կի րա ռե լի չէ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը հայց վոր ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով կա-
սեց վե լու դեպ քում, քա նի որ օրենս դի րը հայց վո րի փո խա րին ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
հա մա րել նաև հայց վո րի իրա վա հա ջոր դի միջ նոր դու թյան առ կա յու թյու նը (ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս)։ Այ սինքն՝ հայց վոր ֆի զի կա կան 
ան ձի մահ վան դեպ քում վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու հա մար միայն ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե-
տի ավար տը բա վա րար չէ, այլ անհ րա ժեշտ է նաև հայց վո րի փո խա րին ման վե րա բեր յալ 
հայց վո րի իրա վա հա ջոր դի միջ նոր դու թյու նը։

Երկ րորդ, սույն որոշ մամբ ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը չեն բա ցա-
ռում գոր ծի վա րույ թի վերսկ սու մը մինչև ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով 
սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տի (ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից 
վե ցամս յա ժամ կե տի ավար տից հե տո եռամս յա ժամ կետ) ավար տը։ Մաս նա վո րա պես, 
գոր ծի վա րույ թը են թա կա է վերսկս ման նաև այն դեպ քում, երբ մինչև վե րը նշված ժամ կե-
տի ավար տը դա տա րա նին հայտ նի են դառ նում դա տա վա րու թյան մա հա ցած մաս նակ ցի 
իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը լուծ ված լի նե լու վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն ներ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Թե-
րե զա Բա բա յա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցի հի ման վրա, որով վեր ջինս պա հան ջել է 
մաս նա կի՝ 1.300 քմ մա կե րե սի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել թիվ 11-28-0032-0001 ծած կագ-
րով ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրանց ման 30.10.2003 թվա-
կա նին տրա մադր ված վկա յա կա նի հա մա ձայն ՀՀ Տա վու շի մար զի Ե նո քա վան հա մայն-
քում Ռազ միկ Չի բուխչ յա նի ան վամբ 2.600 քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա-
տար ված սե փա կա նու թյան իրա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Դա տա րա նի 13.02.2015 թվա կա նի որոշ մամբ դա տա վա րու թյու նում եր րորդ ան ձինք են 
ներգ րավ վել Ռազ միկ, Ս վետ լա նա, Մի քա յել և Զի նա Չի բուխչ յան նե րը:

Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նը մա հա ցել է 13.08.2016 թվա կա նին (հա տոր 7-րդ, գ.թ. 50):
Դա տա րա նի 23.01.2017 թվա կա նի որոշ մամբ գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է մինչև 

Սվետ լա նա Չի բուխչ յա նի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցի պար զու մը:
Թե րե զա Բա բա յա նի անու նից Արևիկ Ե ղիա զար յա նը 16.05.2017 թվա կա նին ներ կա-

յաց րել է միջ նոր դու թյուն՝ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին:
Դա տա րա նի 22.06.2017 թվա կա նի որոշ մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե-

լու մա սին Թե րե զա Բա բա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Արևիկ Ե ղիա զար յա նի միջ նոր դու թյու նը 
մերժ վել է:

Թե րե զա Բա բա յա նը 18.10.2017 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել միջ նոր դու-
թյուն՝ խնդրե լով Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նին փո խա րի նել նրա իրա վա հա ջորդ ներ Ռազ միկ 
Չի բուխչ յա նով, Մի քա յել Չի բուխչ յա նով, Զի նա Չի բուխչ յա նով և սույն վար չա կան գոր ծի 
վա րույ թը վերսկ սել: 

Դա տա րա նը մեր ժել է դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին իրա վա հա ջոր դով փո խա րի-
նե լու և վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին Թե րե զա Բա բա յա նի միջ նոր դու-
թյու նը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ Իջևան նո տա րա կան տա րած քի նո տար ներ Գ. Անան յա նի 
09.11.2017 թվա կա նի թիվ 01/14 և Անուշ Ամիր խան յա նի 10.11.2017 թվա կա նի թիվ Ն-123/17 
գրու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 13.08.2016 թվա կա նին մա հա ցած Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ չկան, և ժա ռան գու թյու նը չի ձևա կերպ վել: Միա ժա-
մա նակ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու վե րա-
բեր յալ Թե րե զա Բա բա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Արևիկ Ե ղիա զար յա նի 16.05.2017 թվա կա նի 
միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին Դա տա րա նի 22.06.2017 թվա կա նի որոշ ման կա յա ցու-
մից հե տո նոր հան գա մանք առ կա չէ, իսկ ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րին ար դեն իսկ 
գնա հա տա կան տրվել է 22.06.2017 թվա կա նի որոշ մամբ:

Վե րա քննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Թե րե զա Բա բա յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Արևիկ 
Եղիա զար յա նի կող մից ներ կա յաց ված վե րա քննիչ բո ղո քը, որոշ ման հիմ քում դրել է այն 
հան գա ման քը, որ «Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը դեռևս լուծ ված 
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չէ, իսկ պար զա պես փաս տա ցի տի րա պետ ման հան գա ման քի հիմ քով Դա տա րա նը իրա-
վա սու չէ կա տա րե լու դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի փո խա րի նում իրա վա հա ջոր դու թյան 
կար գով»:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի վե րոգրյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց-
վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի 
հիմ քով, այն է՝ մա հա ցել է եր րորդ անձ Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նը, իսկ վի ճե լի իրա վա հա-
րա բե րու թյու նը թույ լատ րում է իրա վա հա ջոր դու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նը մա հա ցել է 13.08.2016 
թվա կա նին, հետևա բար նշված օրը բաց վել է նրա ժա ռան գու թյու նը: Ս վետ լա նա Չի բուխչ-
յա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված վե ցամս յա ժամ կետն 
ավարտ վել է 14.02.2017 թվա կա նին, որից հե տո եռամս յա ժամ կե տը՝ 15.05.2017 թվա կա նին: 
Մինչև նշված ժամ կե տի ավար տը Դա տա րա նում չեն ստաց վել Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի 
իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը նախ քան սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե տի 
ավար տը լուծ ված լի նե լու վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն ներ։ Հետևա բար, Սվետ լա նա Չի բուխչ-
յա նի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ժամ կե տի հար ցը հա մար վում է լուծ ված, իսկ սույն գոր ծի 
վա րույ թի կա սե ցումն առա ջաց րած հան գա ման քը՝ վե րա ցած, Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի ժա-
ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն հնա րա վոր ժամ կե-
տի ավար տից՝ 15.05.2017 թվա կա նից, հե տո։ Ն ման պայ ման նե րում Դա տա րա նը պար տա-
վոր էր վե րը նշված ժամ կե տի ավար տից հե տո վերսկ սել գոր ծի վա րույ թը և ձեռ նա մուխ լի-
նել Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցի պարզ մա նը, որից հե տո միայն 
կա րող էր քննար կել նաև Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նին նրա իրա վա հա ջորդ նե րով փո խա րի-
նե լու հար ցը: Մինչ դեռ Դա տա րա նը մեր ժել է Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նին իրա վա հա ջոր դով 
փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ Թե րե զա Բա բա յա նի միջ նոր դու թյու նը՝ առանց գոր ծի վա րույ-
թը վերսկ սե լու և Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը պար զե լու ուղ ղու-
թյամբ հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու՝ դրա նով իսկ խախ տե լով վար չա կան դա տա վա-
րու թյան մա հա ցած մաս նակ ցին իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու հա մար օրենս դրու թյամբ 
սահ ման ված կար գը, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից։

Ամ փո փե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ առանց գոր ծի 
վա րույ թը վերսկ սե լու և Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա նի իրա վա հա ջոր դու թյան հար ցը պար-
զե լու ուղ ղու թյամբ հա մար ժեք մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու մեր ժե լով Ս վետ լա նա Չի բուխչ յա-
նին իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ Թե րե զա Բա բա յա նի կող մից 18.10.2017 
թվա կա նին ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը՝ Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 5-րդ և 95-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը։ Նշ ված խախ տում-
նե րը հան գեց րել են Թե րե զա Բա բա յա նի ար դար դա տա քննու թյան իրա վուն քի խախտ-
ման, ինչն ան տես վել է Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգրյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի 
հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150-րդ, 
152-րդ և 163-րդ հոդ ված նե րի հիմ քով վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու և նոր դա տա կան 
ակտ կա յաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա-
բեկ դա տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րա քննիչ դա տա րա նի 
05.03.2018 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը և կա յաց նել նոր 
դա տա կան ակտ՝ դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին 
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միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սով վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 28.11.2017 թվա-
կա նի «Դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին իրա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու և վար չա կան գոր-
ծի վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին» որո շու մը:

2. Ո րո շումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան 
դատա րա նի որո շում

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/12139/05/18 
2020թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/12139/05/18
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Պո ղոս յան 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան  
և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճռա բեկ դա տա րան) հետևյալ կազ մով՝

նա խա գա հող
զե կու ցող 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆ
Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Է. ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ 
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆ 

2020 թվա կա նի հու լի սի 08-ին
քննե լով ըստ «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏ-

ՐՈՆ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան և «Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ակումբ» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան հայ ցի ընդ դեմ Ավե տիք Մի քա յել յա նի ու Յու րիկ 
Ավագ յա նի (այ սու հետ՝ Հա մա պա տաս խա նող ներ)՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
18.02.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» որոշ ման դեմ «Ժուռ նա լիստ-
նե րի «Աս պա րեզ» ակումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան (այ սու հետ՝ նաև Կազ մա-
կեր պու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ ներ Գեն յա Պետ րոս յա նի, Ե րա նու հի Թու ման յան ցի և Դա-
վիթ Գ յուրջ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը,

Պ Ա Ր Զ Ե Ց

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել են 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծով Հա մա-
պա տաս խա նող նե րին են թար կել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան:
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Դար բին յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
19.12.2018 թվա կա նի որոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված մա սով հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է, իսկ «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱ-
ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված 
մա սով հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րա քննիչ դա տա րան) 18.02.2019 
թվա կա նի որոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը 
մերժ վել է, և Դա տա րա նի 19.12.2018 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մա սով մեր ժե-
լու, մա սով հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» որո շու մը՝ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մա սով մեր ժե լու մա սով, թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը:

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

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում.
Վե րա քննիչ դա տա րա նը խախ տել է Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օրենսգրքի 223րդ հոդ վա ծի 6րդ կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3րդ 
հոդ վա ծի 2.1րդ մա սը, 80րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ կե տը և 214րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձինք նշված հիմ քե րի առ կա յու թյու նը պատ ճա ռա բա նել են հետևյալ 
հիմ նա վո րում նե րով.

Վե րա քննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ օրենս դի րը որ պես առան ձին զան ցանք նե-
րով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ հայ ցա դի մու մով ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան դի մե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող սուբ յեկտ սահ մա նել է ընտ րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րին. օրենս դրի կող մից որևէ վե րա պա հում կամ սահ մա նա փա կում չի 
նա խա տես վել ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան հա մար հիմք հան դի սա ցած տե ղե կատ վու թյան աղբ-
յու րի վե րա բեր յալ: Այ սինքն՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե հայ ցա դի մու մի հա մար հիմք 
հան դի սա ցած փաստն ար ձա նագրվել է ան մի ջա կա նո րեն հայց վոր դի տոր դա կան առա քե-
լու թյուն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի, թե այլ կազ մա կեր պու թյան դի տոր-
դի կող մից, թե միան գա մայն այլ տե ղե կատ վու թյան աղբ յու րի մի ջո ցով՝ ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյունն իրա վա սու է դի մե լու ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ հա մա պա տաս խան իրա վա խախ-
տու մը կա տա րած ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջով:

Տվ յալ դեպ քում Ազ գա յին ժո ղո վի 09.12.2018 թվա կա նի ար տա հերթ ընտ րու թյուն նե-
րի ըն թաց քում «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան և Կազ մա կեր պու թյան կող մից հա վա տար մագրված 
դի տորդ նե րը, ինչ պես նաև «www.asparez.am» և «Աս պա րեզ» օրա թերթ լրատ վա մի ջոց նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը «Ակա նա տես» դի տոր դա կան նա խա ձեռ նու թյան շրջա նակ նե րում 
դի տոր դա կան առա քե լու թյուն են իրա կա նաց րել ՀՀ տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա-
ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում ընդգրկ ված մի շարք տե ղա մա սե րում, այդ 
թվում՝ թիվ 26/10 տե ղա մա սում, իսկ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է Կազ մա կեր պու թյան 
և «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյան կող մից հա մա տեղ:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են վե րաց նել Վե րա քննիչ 
դա տա րա նի 18.02.2019 թվա կա նի «Վե րա քննիչ 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 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 
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1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է՝ բո ղո քում բարձ րաց-
ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճռա բեկ դա տա րա նի որո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-
թյուն ունե նալ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2.1-րդ մա սի 
և 214-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ 
դեպ քում Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած իրա վա կան դիր քո րո շում նե րը՝ ընտ րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի՝ ան ձին դա տա կան կար գով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա-
հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի իրաց ման վե րա բեր յալ, 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 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՝ առերևույթ առ կա է մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի իմաս տով, 
այ սինքն՝ Վե րա քննիչ դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 
3-րդ հոդ վա ծի 2.1-րդ մա սի, 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի, 214-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 223-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ կե տի խախտ ման արդ յուն քում թույլ է տրվել դա տա կան սխալ, որը խա թա րել է ար-
դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շրջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-
մա րում ան դրա դառ նալ հետևյալ իրա վա կան հար ցադր մա նը.

արդ յո՞ք վար չա կան դա տա րանն իրա վա սու է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգրքի 80րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ կե տի հիմ քով մեր ժել ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
նույն ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց րած կազ մա կեր
պու թյան կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 214րդ հոդ վա ծի կար գով ներ
կա յաց ված՝ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մատ յա նը սահ ման ված կար գով չլրաց նե լու 
հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նումն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ այդ խախ տու մը դի տարկ վել է նույն ընտ րա կան 
տե ղա մա սում դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց րած այլ կազ մա կեր պու թյան դի
տոր դի կող մից:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն 
ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, իրա վա կան պե տու թյուն է:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում իշ խա նու թյու նը պատ կա նում է ժո ղովր դին: Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն իրա կա-
նաց նում է ազատ ընտ րու թյուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաև Սահ մա նա դրու թյամբ 
նա խա տես ված պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա-
տար ան ձանց մի ջո ցով (…):

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը 23.04.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-880 որոշ մամբ 
ար ձա նագ րել է, որ «ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 2-րդ  ան փո փո խե լի հոդ վա ծի 2-րդ մա սը 
սահ մա նում է ժո ղովր դի կող մից իրեն պատ կա նող իշ խա նու թյան իրա կա նաց ման ձևե րը: 
Այ սինքն՝ 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վոր ման առար կան 1-ին մա սում հռչակ ված ժո-
ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի կոնկ րե տա ցումն է դրա իրա կա նաց ման ձևե րի առնչու-
թյամբ:

Ընդ որում, ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն իրա կա նաց նում է՝
ա) ազատ ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի մի ջո ցով,
բ) ինչ պես նաև՝ Սահ մա նա դրու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան և տե ղա կան ինք նա-

կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով:
Սահ մա նա դրու թյան այս վեր ջին դրույ թը սահ մա նում է, որ ներ կա յա ցուց չա կան հի-

մունք նե րով ժո ղովր դի իշ խա նու թյունն իրա կա նաց վում է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով, որոնք պետք է նա խա-
տես ված լի նեն Սահ մա նա դրու թյամբ:
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Ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սահ մա նա դրա կան իմաս տից, մաս նա վո րա պես, բխում են 
ժո ղովր դի հետևյալ հիմ նա կան իրա վունք նե րը. 1) լի նել գե րա գույն իշ խա նու թյան աղբ յուր 
և կ րող, 2) ձևա վո րել իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին ներ, 3) պատ վի րա կել սե-
փա կան լիա զո րու թյուն ներն իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րին, 4) ունե նալ 
իր այդ իրա վունք նե րի սահ մա նա դրո րեն ամ րագրված կար գա վի ճակ:

Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյու նը ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի մի ջո ցով իրա կա-
նաց նե լու դեպ քում իր կամքն ար տա հայ տում է ոչ թե ուղ ղա կիո րեն, այլ իր կող մից ընտր-
ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով (…), որոնց հանձ նա րա րում է իր լիա զո րու թյուն նե րի 
իրա կա նա ցու մը որո շա կի ժամ կե տով: Ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րը պետք է ար տա-
հայ տեն ժո ղովր դի կամ քը և շա հե րը, հաշ վե տու լի նեն ժո ղովր դի, ընտ րող նե րի առջև»:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ընտ րու թյուն նե րը՝ որ պես ժո ղովր դի իշ-
խա նու թյան ար տա հայտ ման ուղ ղա կի (ան մի ջա կան) ձև, ունեն կարևոր իրա վա կան և քա-
ղա քա կան նշա նա կու թյուն: Դ րանք ապա հո վում են ժո ղովր դի մաս նակ ցու թյու նը պե տա-
կան գոր ծե րի կա ռա վար մա նը՝ ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի ձևա վոր ման մի ջո ցով: 
Ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյու նում ընտ րու թյուն նե րի դե րը և նշա նա կու թյու նը հաշ վի 
առ նե լով՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյու նը ոչ միայն հստակ սահ մա նել է, թե որ մար մին ներն 
են ձևա վոր վում ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով, այլև ամ րագ րել է այն սկզբունք նե րը, որոնց 
վրա հիմն վում է ընտ րա կան իրա վուն քի հա մա կար գը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ Սահ մա նա-
դրու թյան 7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Ազ գա յին ժո ղո վի և հա մայնք նե րի ավա գա նի նե րի 
ընտ րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հան րաք վե ներն անց կաց վում են ընդ հա նուր, հա վա սար, 
ազատ և ուղ ղա կի ընտ րա կան իրա վուն քի հի ման վրա՝ գաղտ նի քվեար կու թյամբ:

Ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րից է դրանց թա փան ցի կու թյու-
նը, քա նի որ միայն թա փան ցիկ ընտ րու թյուն նե րը կա րող են ապա հո վել ընտ րա կան իրա-
վուն քի՝ վե րը նշված սկզբունք նե րի կի րա ռու մը և ար տա հայ տել ժո ղովր դի կամ քը։ Նշ ված 
չա փա նի շը, օրի նակ, սահ ման ված է «Ան կախ պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րում ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի, ընտ րա կան իրա-
վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րի մա սին» 07.10.2002 թվա կա նի կոն վեն ցիա-
յում, որը վա վե րաց նե լու մա սին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի որո շումն ըն դուն վել է 28.02.2005 
թվա կա նին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ընտ րու թյուն նե րի թա փան ցի կու թյու նը և 
հ րա պա րա կայ նու թյունն ապա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ օրենս դի րը 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենս գիրք» ՀՀ սահ մա նա դրա կան օրեն-
քով սահ մա նել է նաև դի տոր դա կան առա քե լու թյան իրա վուն քը։ Այս պես՝

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենս գիրք» ՀՀ սահ մա նա դրա կան 
օրեն քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան 
առա քե լու թյան իրա վունք ունեն՝

1) մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը և օտա րերկր յա այն հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րը, որոնց կա նո նա դրա կան նպա տակ նե րը նե րա ռում են ժո ղովր դա վա րու-
թյան և մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցեր.

2) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան այն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
որոնց կա նո նա դրա կան նպա տակ ներն ընտ րու թյուն նե րը նշա նա կե լու օր վան նա խոր դող 
նվա զա գույ նը մեկ տա րի նե րա ռում են ժո ղովր դա վա րու թյան և մար դու իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան հար ցեր, և որոնք չեն աջակ ցում թեկ նա ծու նե րին կամ ընտ րու թյուն նե-
րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դի տոր դա կան առա քե լու թյու նը ընտ րու-
թյուն նե րի թա փան ցի կու թյու նը և հ րա պա րա կայ նու թյունն ապա հո վե լու արդ յու նա վետ 
մի ջոց է, որը հան րու թյա նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վե րահս կո ղու թյուն իրա կա նաց-
նել ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման նկատ մամբ: Դի տոր դա կան առա-
քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը, ի 
թիվս այլ նի, կա րող է նպաս տել ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ օրի նա կա նու թյան ապա հով-
մա նը, ապա հո վել ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ ան կախ և ան կողմ նա կալ տե սա-
կե տի տրա մա դրու մը, կան խել ընտ րա խախ տում նե րը, խթա նել ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
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թա փան ցի կու թյու նը և նպաս տել ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ հան րու թյան 
վստա հու թյան աճին:

Օրենս դի րը դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի առջև դրված խնդիր նե րի արդ յու նա վետ իրա կա նա ցումն ապա հո վե լու 
հա մար սահ մա նել է մի շարք իրա վա կան մի ջոց ներ և երաշ խիք ներ՝ նա խա տես ված ինչ-
պես «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենս գիրք» ՀՀ սահ մա նա դրա կան 
օրեն քով, այն պես էլ այլ իրա վա կան ակ տե րով: Այս հա մա տեքս տում օրենս դիրն ընտ րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րին նաև օժ տել է օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում ան ձին վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյամբ: 
Այս պես՝

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2.1-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
օրեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մել նաև ընտ-
րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյու նը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քը, հա մայն քի 
ղե կա վա րի կամ ավա գա նու ան դա մի թեկ նա ծուն կամ այդ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
ինչ պես նաև հան րաք վեի ժա մա նակ՝ քա րոզ չու թյան կող մը՝ նույն օրենսգրքի 29-րդ գլ խով 
սահ ման ված կար գով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին 
գոր ծե րով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 29-րդ գլ խում նե րառ ված 214-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ 
գոր ծե րը հա րուց վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան իրա վա խախ տում-
նե րի վե րա բեր յալ օրենսգրքով նա խա տես ված ան ձանց հայ ցա դի մու մով:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 246-րդ հոդ վա-
ծի երկ րորդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ 
գոր ծե րի վա րույ թի կար գը (...) դա տա րան նե րում որոշ վում է (...) նույն օրենսգրքով, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան այլ օրենս դրա կան ակ տե րով (...):

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 223-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րան նե րը քննում են նույն օրենսգրքի 40.1-40.4 
և 40.6-40.15 հոդ ված նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում վար չա կան իրա վա խախտ ման վե-
րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լու իրա վա սու թյուն ունե ցող պե տա կան մար մին նե րի 
(պաշ տո նա տար ան ձանց) կամ հա մա պա տաս խան ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու-
սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի, հա մայն քի ղե կա վա րի կամ ավա գա-
նու ան դա մի թեկ նա ծու նե րի կամ այդ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե-
լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ինչ պես նաև հան րաք-
վեի ժա մա նակ քա րոզ չու թյան կող մե րի հայ ցա դի մու մով:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 254-րդ հոդ վա ծի 
եր րորդ պար բե րու թյան հա մա ձայն՝ նույն օրենսգրքի 40.1-40.4 և 40.6-40.15 հոդ ված նե րով 
նա խա տես ված դեպ քե րում հա մա պա տաս խան ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ-
ցու թյուն նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը, թեկ նա ծու նե րը կամ այդ ընտ րու թյուն նե-
րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հան րաք վեի ժա մա նակ քա րոզ չու թյան կող մե րը հայ ցա դի մում 
են ներ կա յաց նում ան կախ իրա վա սու ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հա մա պա տաս-
խան ար ձա նագ րու թյուն կազ մած լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քից:

Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մատ յա նը սահ ման ված կար գով չլրաց-
նե լը առա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև երեք-
հար յու րա պա տի կի չա փով:

Վե րը նշված 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 թյու նից, ինչ պես նաև այդ հոդ ված նե րի կար գա-
վոր ման հա մա տեքս տից ել նե լով՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օրենս դիրն 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մատ յա նը սահ ման ված կար գով չլրաց նե լու հա մար 
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ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թի 
հա մար սահ մա նել է որո շա կի կարգ, որի հա մա ձայն՝ այդ գոր ծե րը քննե լու իրա վա սու թյու-
նը վե րա պա հել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին, իսկ այդ գոր ծե րը հա րու ցե լու նպա տա կով 
վար չա կան դա տա րան դի մե լու՝ հայ ցա դի մում ներ ներ կա յաց նե լու իրա վունք է վե րա պա-
հել նաև այդ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ ան կախ իրա վա սու ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի կող մից վար չա կան իրա վա խախտ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյուն կազմ ված 
լի նե լու հան գա ման քից: Ընդ որում, Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 
օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վունք ունե ցող ան ձանց շար քում նա խա տե սե լով նաև 
այդ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ օրենս դի րը վեր ջին նե րիս նշված իրա վուն քի իրա ցու մը 
որևէ ձևով չի պայ մա նա վո րել հա մա պա տաս խան վար չա կան իրա վա խախ տու մը հենց 
իրենց դի տոր դի կող մից դի տարկ ված լի նե լու հան գա ման քով: Ավե լին, եթե օրենս դի րը 
նույն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով յու րա քանչ-
յուր ֆի զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձի վար չա կան դա տա րան դի մե լու իրա վունք 
է վե րա պա հել նույն մա սում նշված հիմ քե րից որևէ մե կի պար տա դիր առ կա յու թյան պայ-
ման նե րում, ապա 2.1-րդ մա սով նա խա տես ված՝ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա-
կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ դա տա րան 
դի մե լու իրա վուն քի իրաց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման է հա մա րել միայն օրեն քով 
նա խա տես ված դեպ քը՝ կոնկ րետ դեպ քում օրեն քով այդ սուբ յեկտ նե րին դա տա րան դի մե-
լու իրա վուն քի վե րա պա հու մը (տվյալ դեպ քում նման հնա րա վո րու թյուն նա խա տես ված է 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 223-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
կե տով): Այ սինքն՝ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց-
նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ ան ձին Վար չա կան իրա վա խախ տում նե-
րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծով վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վուն քը ծա գում է այդ ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ հայց վոր կազ մա կեր պու թյան կող մից դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա-
նաց վե լու փաս տի ուժով, իսկ հա մա պա տաս խան խախ տու մը հենց հայց վոր հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի կող մից դի տարկ ված լի նե լը այդ կազ մա կեր պու թյան՝ 
դա տա րան դի մե լու իրա վուն քի իրաց ման պայ ման չէ:

Վե րը նշված եզ րա հան գու մը բխում է նաև ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու-
նում ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ իրա կա նաց վող դի տոր դա կան առա քե լու թյան դե րից և 
նշա նա կու թյու նից: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի-
տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2.1-րդ մա սով սահ ման ված իրենց իրա վունքն 
իրաց նում են ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ իրենց առջև դրված խնդիր նե րը (օ րի նակ՝ ընտ-
րու թյուն նե րի ժա մա նակ օրի նա կա նու թյան ապա հով մա նը նպաս տե լը, ընտ րա խախ տում-
նե րը կան խե լը, ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյու նը խթա նե լը) իրա կա նաց նե լու 
շրջա նակ նե րում, ուս տի, պետք է հնա րա վո րու թյուն ունե նան օրեն քով սահ ման ված ընտ-
րա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն նե րի տի րա պե տե լու դեպ քում հա մա պա-
տաս խան իրա վա խախ տու մը կա տա րած ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-
թար կե լու պա հան ջով դի մել դա տա րան՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե որն է (ով է) այդ 
ընտ րա խախտ ման վե րա բեր յալ հայց վո րի տե ղե կատ վու թյան աղբ յու րը:

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով սույն գոր ծի փաս տե րը, ար ձա-
նագ րում է, որ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ նույն ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա կան 
առա քե լու թյուն իրա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյունն ունի ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
գրան ցա մատ յա նը սահ ման ված կար գով չլրաց նե լու հա մար ան ձին վար չա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջով դա տա րան դի մե լու իրա վունք՝ ան կախ այն հան-
գա ման քից, թե այդ խախ տու մը դի տարկ վել է հենց հայց վոր հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյան դի տոր դի, թե՝ նույն ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա
կա նաց րած այլ կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի կող մից:
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Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 09.12.2018 թվա կա նին տե ղի են ունե ցել Ազ գա յին 
ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րու թյուն ներ: Այդ ընտ րու թյուն նե րին որ պես տե ղա կան հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ՝ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն են իրա կա նաց րել նաև 
«ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյու նը: 09.12.2018 թվա կա նին ժա մը 13.21-ին 
թիվ 26/10 տե ղա մա սում գրանց վել է մի ջա դեպ՝ «քվեար կո ղը քվեախ ցի կից դուրս է քվեար-
կել՝ բա ցա հայտ: (…) Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հրա ժար վեց գրան ցել գրան ցա մատ յա-
նում (…)»: Մի ջա դե պի վե րա բեր յալ ձևա թուղ թը լրաց վել է Նել լի Ղուլ յա նի կող մից, իսկ 
որ պես այլ ան ձի տվյալ ներ նշվել են Հաս միկ Ռա ֆա յել յա նի տվյալ նե րը (հա վել ված, գ.թ. 
20, 21)։

Դի մե լով դա տա րան՝ «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել են 
Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծով Հա մա-
պա տաս խա նող նե րին են թար կել վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Հայ ցա դի մու մով «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյու նը հայտ նել են, 
որ «Հաս միկ Ռա ֆա յել յա նը 09.12.2018 թվա կա նին գտնվել է թիվ 26/10 տե ղա մա սում՝ որ-
պես «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տորդ։ Վեր ջի նը դի տար կել է հետևյալ խախ տում նե րը 
(...): Դի տոր դը տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ավե տիք Մի քա-
յել յա նին և տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղար Յու րիկ Ավագ յա նին 
խնդրել է խախ տու մը գրան ցել գրան ցա մատ յա նում, սա կայն վեր ջին նե րը հրա ժար վել են 
խախ տու մը գրան ցել (...)»:

Դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տով, 19.12.2018 թվա կա նին նաև որո շում է կա յաց րել Կազ-
մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված մա սով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա-
սին այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ «(...) պա հան ջի հիմ քում դրված է «Թ րանս փա րեն սի 
Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցիոն կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տորդ 
Հաս միկ Ռա ֆա յել յա նի կող մից դի տարկ ված խախ տու մը, որ պի սի պայ ման նե րում (...) հայ-
ցա դի մու մը՝ «Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ակումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյան կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սով, ներ կա յաց վել է դրա իրա վունքն ակն հայ-
տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մից»:

Վե րա քննիչ դա տա րա նի 18.02.2019 թվա կա նի որոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը մերժ վել է այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, 
որ «(...) ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյու նը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քը, 
հա մայն քի ղե կա վա րի կամ ավա գա նու ան դա մի թեկ նա ծուն կամ այդ ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև հան րաք վեի ժա մա նակ՝ քա րոզ չու թյան կող մը, հայ ցե լով վար-
չա կան ար դա րա դա տու թյուն, պետք է հիմ նա վո րի գոր ծով իր շա հագրգիռ անձ լի նե լը», 
«(...) Ավե տիք Մի քա յել յա նին և Յու րիկ Ավագ յա նին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պա հան ջի հիմ քում դրված է Հաս միկ Ռա ֆա յել յա նի կող մից դի տարկ ված 
խախ տու մը, ով հան դի սա նում է «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցիոն կենտ-
րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տորդ: Ս տաց վում է, որ «Ժուռ նա լիստ նե րի 
«Աս պա րեզ» ակումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց վել է Ավե-
տիք Մի քա յել յա նին և Յու րիկ Ավագ յա նին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու մա սին հայ ցա պա հանջ այն պա րա գա յում, երբ են թադր յալ խախտ ման փաստն ար-
ձա նագրվել է այլ կազ մա կեր պու թյան՝ «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցիոն 
կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի կող մից: Ն ման պայ ման նե րում 
Վե րա քննիչ դա տա րա նը հիմ նա վոր է հա մա րում Դա տա րա նի եզ րա հան գումն առ այն, որ 
«հայ ցա դի մու մը՝ «Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ակումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պու թյան կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սով, ներ կա յաց վել է դրա իրա վունքն ակն-
հայ տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մից»:



800 Իրավական դիրքորոշումներ

Վե րոգրյալ դիր քո րո շում նե րի ներ քո ան դրա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, եթե հայ ցա դի-
մում է ներ կա յաց րել դրա իրա վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձը:

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ այդ հիմ քով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը 
մեր ժե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման է, որ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց ված լի նի դրա իրա-
վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մից: Ընդ որում, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օրենսգրքում նա խա տես ված «ակն հայ տու թյուն» եզ րույթն իրե նից ներ կա յաց նում է 
ան մի ջա պես աչ քի զար նող, առա ջին իսկ դի տարկ ման պա հին երևա ցող, աչ քի ընկ նող և 
ոչ մի կերպ չվրի պող ու կաս կած չհա րու ցող ակ ներևու թյուն: Այ սինքն՝ սույն իրա վա կան 
նոր մում տեղ գտած կար գա վո րու մը կա րող է վե րա բե րել միայն հայ ցա դի մում ներ կա յաց-
նե լու չա փա զանց պար զո րոշ, միան շա նակ և հս տակ իրա վունք չու նե նա լուն (տե՛ս Տիգ րան 
Սա նա սար յանն ընդ դեմ Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի որո շու մը):

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, ար ձա նագ րում է, որ 09.12.2018 թվա կա նին տե ղի ունե ցած Ազ գա յին 
ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա-
նաց րած Կազ մա կեր պու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ-
վա ծի 2.1-րդ մա սի և Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 
223-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հի ման վրա իրա վունք ուներ դի մել դա տա րան՝ ան ձին Վար-
չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օրենսգրքի 40.6-րդ հոդ վա ծով վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջով՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե այդ 
խախ տու մը դի տարկ վել է հենց իր դի տոր դի, թե նույն ընտ րա կան տե ղա մա սում դի տոր դա
կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց րած «ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի կող մից։ Ընդ որում, ընտ րու-
թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան առա քե լու թյուն իրա կա նաց նող հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 3-րդ հոդ վա ծի 2.1-րդ մա-
սով սահ ման ված իր իրա վունքն իրաց նում է դի տոր դա կան առա քե լու թյան նպա տակ նե րի 
շրջա նակ նե րում, ուս տի այդ դա տա կան գոր ծով իր իրա վա կան շա հը հիմ նա վո րե լու լրա-
ցու ցիչ պար տա կա նու թյուն չի կրում:

Վե րոգրյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյալ դեպ քում 
հայ ցա դի մու մը՝ Կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սով, չի կա րող 
հա մար վել դրա իրա վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մից ներ կա յաց ված, հետևա-
բար այդ մա սով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը են թա կա չէր մերժ ման ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օրենսգրքի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով:

Ելնե լով վե րոգրյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը, Կազ մա կեր-
պու թյան կող մից ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սով մեր ժե լով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, 
իսկ Վե րա քննիչ դա տա րանն իր հեր թին, մեր ժե լով Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի բե րած վե րա քննիչ բո ղո քը, և Դա տա րա նի 19.12.2018 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մա սով մեր ժե լու, մա սով հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» որո շու մը՝ հայ ցա-
դի մու մի ըն դու նու մը մա սով մեր ժե լու մա սով, թող նե լով ան փո փոխ, թույլ են տվել մար դու 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում՝ Կազ մա կեր պու թյա նը զրկել 
են ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 63-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ան կախ և անա չառ դա տա րա-
նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա միտ ժամ կե տում քննու թյան 
իրա վուն քից, որը տվյալ դեպ քում դրսևոր վել է դա տա կան ակ տը կա յաց նե լիս, մի դեպ-
քում, վե րը նշված դա տա վա րա կան իրա վուն քի նոր մե րը խախ տե լու, իսկ, մյուս դեպ քում, 
դրանք սխալ կի րա ռե լու եղա նա կով՝ խա թա րե լով ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:

Այս պի սով, սույն 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 վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 150-րդ, 152-րդ, 163-րդ և 
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169-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:

Հաշվի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օրենսգրքի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Վճռաբեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րա քննիչ վար չա կան դա տա րա նի 
18.02.2019 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 19.12.2018 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մա սով մեր ժե լու, մա սով հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» որոշ ման՝ 
«Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ակումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից 
ներ կա յաց ված պա հան ջի մա սով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սը:

2. Որոշումն օրի նա կան ուժի մեջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ՝ ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ՝ ստորագրություններ
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